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Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2000

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
CONSULTA PÚBLICA Nº 241, DE 10 de julho de 2000
Proposta de Diretrizes para a Implementação do Serviço Móvel Pessoal - SMP
SAS – Quadra 06 – Edifício Ministro Sérgio Motta – 2º andar – Biblioteca
70313-900 – Brasília – DF
Fax: (61) 312 2002

O Grupo Telefônica Celular, representando as operadoras TELERJ CELULAR S.A,
TELEST CELULAR S.A, TELEBAHIA CELULAR S.A, TELERGIPE CELULAR S.A e CRT
CELULAR S.A, vem, por sua Diretoria de Regulamentação, apresentar seus comentários e
sugestões a respeito da Proposta de Diretrizes para a Implementação do Serviço Móvel
Pessoal, no âmbito da Consulta Pública nº 241, de 10 de julho de 2000, dessa
Superintendência, requerendo seu regular processamento e apreciação.

I –  PREÂMBULO

A ANATEL submete, à Consulta Pública, Proposta de Diretrizes para a Implementação
do Serviço Móvel Pessoal, tendo sido observados os seguintes aspectos:

“1. A necessidade de criar as condições propícias para a
introdução de prestadoras de Serviço Móvel Pessoal – SMP, de
forma a ampliar a competição na prestação de serviços no País;
2. a necessidade de adequar os regulamentos e normas,
incluindo destinação de faixas de radiofreqüência para a
prestação do serviço;
3. o estabelecimento de condições para a substituição de
instrumentos de concessão e autorização de prestadoras de
SMC por autorizações de SMP; e
4. as condições de participação de empresas em processo
licitatório para seleção de prestadoras de SMP.”

Antes, porém, de iniciar as considerações acerca do novo serviço que será criado, o
Serviço Móvel Pessoal – SMP, faz-se necessária uma breve introdução sobre as principais
características do Serviço Móvel Celular – SMC e sobre o Serviço Telefônico Fixo Comutado –
STFC, devendo ser ressaltadas as diferenças existentes entre esses dois serviços.
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Por ocasião de sua implantação, o SMC foi definido, na legislação pertinente, como
“serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que se
utiliza de um sistema de radiocomunicações, com técnica celular, interconectado à rede
pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou
veiculares de uso individual.”

Neste serviço, onde a mobilidade é a principal característica, a comunicação se dá por
meio de uma estação móvel que, utilizando ondas de rádio, comunica-se com estações
rádio-base – ERB`s, interligadas entre si por meio de Centrais de Comutação e Controle –
CCC, que garantem a interconexão à rede pública de telecomunicações.

Por outro lado, o STFC é definido, no artigo 1º, do Plano Geral de Outorgas, como “o
serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e de outros sinais,
destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de
telefonia.”

Partindo do pressuposto que o SMC e o STFC são dois serviços distintos, que não se
confundem, a primeira observação que deve ser feita diz respeito à própria essência do SMP,
que conjuga, de forma imprópria, esses dois serviços.

Com fulcro no artigo 3º, da Proposta de Diretrizes para a Implementação do SMP, o
Serviço Móvel Pessoal é definido como “o serviço de telecomunicações móvel terrestre de
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis
para outras estações.”

Agregada a essa definição, vale mencionar que, com fulcro no artigo 5º, § 1º e 2º,
da Proposta de Diretrizes, uma comunicação originada em uma área de registro do SMP e
destinada a ponto localizado fora desta constitui STFC, na modalidade de longa distância
nacional ou internacional, com direito à escolha de CSP pelo usuário.

Ora, ao conceder uma licença de STFC, na modalidade de longa distância, à
prestadora de SMP, cuja característica de mobilidade é essencial à sua configuração como
serviço de telecomunicações móvel terrestre, esse Órgão Regulador contraria frontalmente
um dos alicerces jurídicos mais importantes do modelo concebido para o setor de
telecomunicações após a privatização do Sistema Telebrás: o Plano Geral de Outorgas.

Note-se que o PGO, como é conhecido, foi aprovado pelo Decreto nº 2.534, de
02.04.1998, com o escopo de estabelecer as diretrizes fundamentais  para a exploração do
STFC, merecendo especial atenção o disposto em seu artigo 1º, onde o referido serviço é
definido de forma precisa:

“Art. 1º- O serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso
do público em geral será prestado nos regimes público e
privado, nos termos do art. 18, inciso I, 64 e 65, inciso III, da
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e do disposto neste Plano
Geral de Outorgas.
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§ 1º- Serviço telefônico fixo comutado é o serviço de
telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, utilizando processos de telefonia.

§ 2º- São modalidades do serviço telefônico fixo comutado
destinado ao uso do público em geral o serviço local, o serviço
de longa distância nacional e o serviço de longa distância
internacional, nos seguintes termos:

I- o serviço local destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados situados em uma mesma Área Local;

II- o serviço de longa distância nacional destina-se à
comunicação entre pontos fixos determinados situados em
Áreas Locais distintas no território nacional; e

III- o serviço de longa distância internacional destina-se à
comunicação entre um ponto fixo situado no território nacional
e um outro ponto no exterior.”

Se o STFC foi concebido apenas para possibilitar uma comunicação entre dois pontos
fixos determinados, independentemente da modalidade utilizada, o Órgão Regulador não
pode disponibilizar uma licença de STFC à uma prestadora de SMP, cuja origem da chamada,
de acordo com a Proposta de Diretrizes feita, pode ser um ponto móvel.

Tal fato acarretaria um total desrespeito ao princípio da hierarquia das normas, onde
uma mera resolução não pode violar, de forma flagrante, um Decreto, de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo. 

Assim, não há que falar em STFC quando existir a possibilidade de um dos pontos ser
móvel e não fixo.

Superado esse esclarecimento inicial acerca da incongruência conceitual acima
exposta, vale mencionar que, além dos aspectos de ordem regulamentar já abordados
anteriormente, esse Órgão Regulador deve levar em consideração também aspectos de
ordem técnica, mercadológica e comercial.

Ao escolher esse modelo híbrido, ainda não existente no mundo, para introduzir o
SMP no Brasil, o Órgão Regulador tem a intenção de criar uma convergência entre os
serviços fixo e móvel, antecipando, assim, uma evolução natural que o próprio mercado iria
regular, segundo suas necessidades, por ocasião da liberalização dos serviços de
telecomunicações no país.

Vale salientar que, na presente Proposta de Diretrizes, em que se altera as
características dos Serviços Móveis para aproximá-lo do STFC, o Órgão Regulador não
propõe a convergência dos serviços e sim a conversão do Serviço Móvel para o STFC.
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Note-se que o modelo proposto descaracteriza a tecnologia móvel em sua essência,
ou seja, na mobilidade e na liberdade que possibilita ao seu usuário, que proporciona, graças
aos avanços tecnológicos constantes, mais dinamismo à sociedade, contribuindo para tornar
esse serviço dominante, com surpreendentes índices de penetração.  Ora, se a convergência
é, de fato, inevitável, que ela, pelo menos, seja realizada de forma a não involuir um dos
serviços já existente, no caso o SMC.

Sob o ponto de vista de mercado, aparentemente, o Órgão Regulador, ao permitir a
escolha, chamada a chamada, de uma prestadora em uma ligação inter-redes, está
pretendendo introduzir a competição nesse segmento, com o intuito de auferir benefícios
para os usuários.

Ao verificar-se as tarifas VC2 e VC3, praticadas tanto pelas prestadoras do SMC
quanto pelas prestadoras do STFC, é possível constatar, consoante tabela abaixo, que as
tarifas cobradas pelas prestadoras do SMC são menores que as tarifas das prestadoras de
STFC, de longa distância. Tal assertiva é verdadeira, mesmo que seja levado em
consideração que uma tarifa celular VC-3 atende também às chamadas móvel - móvel, onde
os custos das redes envolvidas são maiores.

EMPRESAS
MÉDIA DAS TARIFAS EM R$

S/IMPOSTOS  VC2  M-F e F-M
MÉDIA DAS TARIFAS EM R$

S/IMPOSTOS  VC3  M-F e F-M
EMPRESAS DO SMC 0,25 0,65
EMPRESAS DO STFC 0,56 0,72
(Pós-Pago – Fonte: sites das principais prestadoras)

Acrescente-se a esse fato a possibilidade das prestadoras de SMC reduzirem ainda
mais suas tarifas através da criação de novas tarifas VC-3, com distinção entre chamadas
móvel - fixo e chamadas móvel – móvel.

Cumpre ressaltar também que o VC-2 já foi reduzido pela maioria das prestadoras de
SMC, por ocasião de sua equiparação com o VC-1, sendo certo que tal atitude teve o escopo
de simplificar o entendimento do cliente, ou seja, dentro da área de concessão da prestadora
do SMC só existiria uma única tarifa para comunicação.

Outro aspecto que deve ser abordado diz respeito às questões técnicas inerentes às
plataformas do serviço pré-pago. Hoje, no Brasil já existem cerca de 10 milhões de usuários
desse serviço, cujo incremento da planta mantém-se superior aos usuários pós-pagos.

O modelo proposto, de escolha de prestadora de STFC, na modalidade de LDN e LDI
chamada a chamada, obriga a adaptação das plataformas para a introdução de matrizes
tarifárias e de planos alternativos, que, do ponto de vista técnico, são inviáveis de realizar. É
importante salientar que, na maioria dos casos, haveria a necessidade de implantação de
uma plataforma de pré-pago específica em cada prestadora de STFC de longa distância, para
atender o modelo concebido pelo Órgão Regulador.

Considerando o perfil de consumo do segmento pré-pago, essa alternativa estaria
introduzindo um retrocesso ao atual estágio do setor de telecomunicações, pois criaria um
monopólio para as chamadas de longa distância.
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Para que isso ocorra, o cliente pré-pago teria que adquirir cartões de diferentes
prestadoras de STFC, para melhor tirar proveito dos descontos de tarifas, fato este inviável
dentro dos padrões de consumo desse mercado. Note-se que ocorreria o absurdo do cliente
ter que comprar, para poder auferir os benefícios temporários de descontos de tarifas, um
cartão de cada prestadora, que seria utilizado de acordo com a realização de diversas
promoções, associadas a prazos distintos. Acrescente-se, ainda, a necessidade do cliente de
estar ciente dos prazos de validade de seus créditos com cada uma das prestadoras.

Diante de todos os aspectos relatados acima, das dificuldades técnicas impostas, das
prováveis perdas ou ganhos para os clientes, a complexidade introduzida por esse modelo
somente abrangeria cerca de 3 a 6% de todo o tráfego gerado pelos clientes das
prestadoras de SMC.

Ante o exposto, a modelagem sugerida para o SMP,  por esse Órgão Regulador, não é
adequada, pois não há proposta de convergência e sim de conversão dos Serviços Móveis
em STFC, devendo, portanto, serem mantidas as condições atuais daquele serviço.

1- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

Proposta da Anatel:

“Art. 2º- 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;
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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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:
Nova redação para o artigo 2º em comento, com supressão do inciso VII e inclusão de um
novo inciso:

“Art. 2º- 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 – 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;

VIII – 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; e

IX – a Resolução nº 68, da Anatel, de 20 de novembro de 1998, que aprova o Regulamento
de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofreqüências.”



4040

7/40

Justificativas:

No tocante à inaplicabilidade da Resolução nº 155/99, da Anatel, os argumentos para
a sua exclusão estão expostos mais adiante, em um item específico para tratar do artigo 29,
da Proposta de Diretrizes para a Implementação do SMP.

Já no que diz respeito à necessidade de aplicação da Resolução nº 68/98, faz-se
necessária a utilização de critérios objetivos para a fixação do preço da faixa adicional,
oferecida para as prestadoras que optarem pela adaptação, prevista no artigo 30, da
Proposta de Diretrizes para a Implementação do SMP.

A necessidade de aplicação da referida Resolução nº 68/98 também foi melhor
exposta em um item específico para tratar do artigo 31, parágrafo único, da Proposta de
Diretrizes para a Implementação do SMP.

2- DEFINIÇÃO DO SMP

Proposta da Anatel:

“Art. 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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

“Art. 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, observada o disposto no artigo 60, § 2º, da Lei nº 9.742/97.”

Justificativas:

Tendo em vista a abrangência da expressão “outras estações”, constante ao artigo
3º, da Proposta de Diretrizes, foi perguntado na Audiência Pública, realizada no dia
20.07.2000, se o artigo 60, § 2º, da Lei nº 9.472/97 poderia ser utilizado para estabelecer o
conceito da referida expressão.

Diante da resposta afirmativa do Órgão Regulador, cabe aqui ressaltar a necessidade
de explicitar tal entendimento, merecendo destaque o disposto no artigo 60, § 2º, da Lei nº
9.472/97:

“Art. 60- Serviço de telecomunicações é o conjunto de
atividades que possibilita a oferta de telecomunicação.
...
§ 2º- 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.”
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3- ÁREA DE REGISTRO

Proposta da Anatel:

“Art. 4º- 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;

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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o inciso I, do artigo 4º, em análise:

“I – Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o
SMP, tendo o mesmo limite geográfico de um Estado da Federação;”

Justificativas:

Primeiramente, antes de demonstrar a necessidade de alteração da proposta de área
de registro coincidente à área de tarifação do STFC, convém esclarecer que, na verdade,
essa proposta tem como escopo de preparar o SMP para a convergência dos serviços, que
constitui um dos pilares da presente Proposta de Diretrizes. Ocorre que, não obstante a
preocupação do Órgão Regulador em garantir, pela proposta apresentada, a referida
convergência, um dos seus principais objetivos não foi alcançado: possibilidade dos usuários,
tanto do STFC quanto do SMP, de adotar os mesmos procedimentos de marcação para as
chamadas.

Conforme já mencionado anteriormente, a prestação do SMC pressupõe a mobilidade
de seus usuários. Desta forma, interessa às prestadoras do SMC, a oferta a seus usuários, da
maior área de mobilidade possível.

Quanto maior a área de registro, menor a possibilidade do usuário encontrar-se em
deslocamento, sendo cobrado dos encargos associados a essa condição. No Brasil,
encontramos a situação em que uma área de registro do SMC pode englobar várias áreas
tarifárias do STFC, pontuando e reforçando a existência de diferenças fundamentais entre as
duas modalidades de serviços.

Assim, a interpretação preponderante é de que inexiste simetria entre a área de
tarifação local e a área de registro. Por isso, não há como restringir o conceito de área de
registro, forçando sua coincidência com uma área de tarifação do STFC.
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Partindo deste pressuposto de total ausência de vínculo entre área de registro do
SMC e área de tarifação local do STFC, fato este corroborado, inclusive, a nível internacional,
não há como admitir que tal vinculação ocorra dentro do SMP.

Note-se que impor ao SMP o binômio área de registro = área de tarifação do STFC
inviabiliza este serviço em seu próprio nascedouro, além de acrescentar inúmeros
complicadores para os usuários, principalmente, no que diz respeito às restrições impingidas
à sua mobilidade, característica inerente a esse serviço.

Urge mencionar que a adoção da proposta de alteração área de registro = área de
tarifação do STFC provoca uma involução no status atual dos usuários das prestadoras de
SMC ao migrarem para o SMP. Estes usuários, hoje, contam com grandes facilidades
decorrentes da dimensão da área de registro praticada pelas prestadoras, tais como:
simplicidade de marcação (não inserção do CSP), menor custo das chamadas e melhores
opções de planos de serviços.

Dentro desse raciocínio, cumpre ressaltar quais são os impactos negativos, que
recaem diretamente nos usuários e no próprio serviço em si, caso seja mantida a proposta
do Órgão Regulador:

• dificuldade para o usuário de reconhecer os limites das áreas de registro e identificar
quando se desloca de uma área de registro para a outra. É válido salientar que a
proposta do Órgão Regulador não é um parâmetro de conhecimento normal , intuitivo e
do dia-a-dia dos usuários, sendo um conceito técnico e específico de telecomunicações.

• dificuldade para o usuário de reconhecer o preço de cada chamada;

• dificuldade na marcação de chamadas: como as chamadas para outras áreas de registro,
caso adotada a hipótese contida no artigo 5º, § 1º, da Proposta de Diretrizes, necessitam
de marcações diferentes das chamadas realizadas dentro da própria área de registro,
pois é exigido daquelas a inserção do código de prestadora e do código nacional, é
extremamente complexo para o usuário reconhecer se o número do terminal que ele irá
chamar está ou não dentro da sua área de registro, aplicando, assim, a marcação correta
da chamada. Tal situação provoca uma quantidade enorme de marcações incorretas,
acarretando profunda irritação para o usuário e sobrecarga nas interceptações
orientadoras das prestadoras de SMP.

• aumento dos custos das chamadas diante de certas situações, tendo como parâmetro as
atuais condições do SMC. Nesse sentido, vale destacar as figuras abaixo, que
demonstram situações distintas:

• 1- SMC- situação atual, possibilitando a realização de chamadas intra-rede
da prestadora:
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Figura 1

• 2- SMP- adoção de áreas de registro sobrepostas às áreas de tarifação,
menores que as áreas atuais do SMC. Conseqüências: envolvimento de
várias redes na realização de uma chamada, provocando um significativo
aumento dos custos desta chamada.

Figura 2
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Área de Registro C

Carrier
r
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Vc = f( TUM,TUIu), utilizando a
mesma CCC
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• vinculação da definição de área de registro a um parâmetro de um outro serviço, na
medida que o conceito de área de tarifação é exclusivo do STFC. Tal dependência pode
resultar em alterações imprevistas do plano de negócios e do planejamento técnico das
prestadoras de SMP, toda vez que os limites das áreas de tarifação forem modificados.
Vale ressaltar que os limites das áreas de tarifação sofrem modificações com uma
freqüência incompatível com a estabilidade necessária para a adequada prestação do
SMP.

As conseqüências elencadas acima tornam-se mais graves quanto menor e mais
numerosas forem as áreas de registro. A título esclarecimento, vale mencionar que, por força
do Ato nº 3.940, da Anatel, existem, hoje, no Brasil, 502 áreas de tarifação do STFC.

ÁREAS DE TARIFAÇÃO DO STFC

UF Áreas Tarifárias UF Áreas Tarifárias
AC 6 PB 7

AL 7 PE 14
AM 31 PI 16
AP 7 PR 24

BA 37 RJ 8
CE 16 RN 4

DF 1 RO 7
ES 9 RR 3

GO 27 RS 29
MA 16 SC 13

MG 80 SE 6
MS 27 SP 36

MT 42 TO 10

PA 19 TOTAL de  502 Áreas

Tabela 1

Ao estabelecer que cada área de registro corresponderá a um Estado da Federação
são flagrantes as vantagens para os usuários: facilidade de identificação dos limites da área
de registro, simplicidade da marcação e dos valores estabelecidos para as chamadas
constantes dos planos tarifários e maior objetividade na comunicação destes aos usuários.

Cabe aqui ressaltar, mais uma vez, que, ao ser utilizada como área de registro o
Estado da Federação, adota-se um conceito simples para o usuário, tornando extremamente
fácil reconhecer se a chamada realizada é dentro ou fora da área de registro em questão.
Além disso, o usuário também tem a vantagem de ter a ciência antecipada do preço de cada
chamada, bem como a garantia da estabilidade necessária dos limites das áreas de registro,
minimizando, por conseguinte, todos os impactos negativos acima relatados.
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Vale mencionar que a alternativa proposta permite o estabelecimento de um preço
único para as chamadas realizadas dentro de uma grande área, o que pela prática atual da
maioria das prestadoras de SMC de igualar o VC2 ao VC1 ( pelo menor preço ), reduzirá para
os usuários o custo dessas chamadas, aproximando-se, cada vez mais, da adoção e prática
das tarifas “flats” para todo o território nacional.

Adicionalmente, cumpre também salientar que, além da existência dos impactos
negativos tratados acima,  os usuários das prestadoras que fizerem a adaptação, prevista no
artigo 30, da Proposta de Diretrizes, bem como as próprias prestadoras, sofrerão ainda as
seguintes conseqüências:

1- Grande necessidade de “recall” para os usuários do SMC, motivado pela alteração do SID
(Identificadores de Sistemas) e MIN (número de identificação do móvel):

As prestadoras do SMC da Banda A e B, ao migrarem para o modelo proposto para o
SMP, encontrarão divergências entre as áreas de registro, hoje, adotadas e as previstas para
o novo modelo. Para adaptarem-se ao novo modelo do SMP, é necessário criar novos SID,
para que o usuário perceba quando passou para uma nova área de registro e também
alterar a sua numeração para enquadrá-los em uma área de registro específica. A
conseqüência de tais providências é a obrigatoriedade de modificações na programação dos
aparelhos dos usuários.

Portanto, as prestadoras terão que realizar “recall” para esses usuários, ou seja
chamá-los às suas lojas para implementar as referidas alterações. Os cálculos do Grupo
Telefônica Celular, com relação às suas operadoras, estimam um “recall” de 70% da planta
instalada, principalmente, para os terminais pré-pagos, em um total de 2.800.000 terminais.

Cabe aqui ressaltar que o “recall” causa sérios incômodos para o usuário, a saber:

• desconforto pela convocação para comparecimento às lojas, para reprogramação de
aparelhos;

• mudança do SID no aparelho provoca informação indevida de visitante, induzindo a
marcações incorretas;

• redução de qualidade do serviço.

Já para as prestadoras, existem os seguintes impactos:

• custo  para a preparação da logística e execução do recall;

• mudanças de endereço dificultam a convocação dos usuários, aumentando o prazo
estimado pela prestadora para o “recall”;

• falta de cadastro atualizado para convocação individual do pré-pago;

• complexidade de logística no momento da implementação simultânea das áreas de
registro.

Note-se que a realização de um “recall”, atualmente, é impraticável diante da grande
dimensão e vulto que o SMC alcançou.
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2- Escassez dos recursos de numeração:

Um fator muito importante é que os recursos de numeração são escassos para o
SMC, conforme regulamentação atual, onde foram reservadas apenas pequenas séries
numéricas. Com a perspectiva de mudança para áreas de registro menores é possível que
existam dificuldades de numeração, principalmente, nas áreas mais densamente povoadas,
além de uma utilização não otimizada deste recurso, o que é exemplificado pela figura
abaixo:

ÁREAS DE REGISTROA,B,C,D
= ÁREA DE TARIFAÇÃO STFC

Figura 3

3- Necessidade de redistribuição de ERB`s das prestadoras atuais, em determinadas
situações, para adequação geográfica com as áreas de tarifação do STFC:

Existirão situações, uma vez aceita a proposta do Órgão Regulador, onde haverá a
necessidade de acréscimo de ERB`s para atender duas ou mais localidades que,
anteriormente, eram atendidas por uma só ERB. Existirá também a necessidade de realizar
ajustes para que o sinal de uma ERB não ultrapasse os limites das áreas de registro,
acarretando replanejamento com custos para as prestadoras.

Figura 4

ÁREA DE REGISTRO A

PREFIXOS: X, Y

SID: 1

A B

C D

Prefixo: X
SID: 1

Prefixo: Y
SID: 2

  sem prefixo
SID: 3

 sem prefixo
SID: 4

L L

LL
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4-  Alteração dos contratos entre usuários e prestadoras, onde está definido uma área de
registro maior que à área de tarifação:

Normalmente, as prestadoras definem suas áreas de registro bem maiores que as
áreas de tarifação do STFC, sendo que este fato consta dos contratos com os usuários.
Inexiste dúvida de que existirá forte resistência, por parte de usuários, para alterar estes
contratos, inclusive, com problemas junto aos órgãos de defesa do consumidor.

Sendo assim, cabe salientar que na alternativa de área de registro idêntica ao Estado
da Federação, não haverá necessidade de “recall” e de redistribuição de Erb`s, bem como os
recursos de numeração para o SMP ficarão otimizados.

Esta alternativa também acrescenta soluções para determinadas situações, hoje,
encontradas, principalmente para os usuários de pré-pago, que estão com áreas de registro
incompatíveis com a necessidade de distribuição de terminais, permitindo uma melhor
comercialização deste produto e, consequentemente, um aumento da penetração do serviço.

4- CONCEITUAÇÃO DO SMP

Proposta da Anatel:

“Art. 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.

§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. “

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Supressão dos parágrafos primeiro e segundo, do artigo 5º em comento.

Justificativas:

Já foram expostas, de forma precisa, no preâmbulo.

5- CONTROLE DE ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS NO REGIME PRIVADO

Proposta da Anatel:
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“Art 8º- 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.

§ 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. “

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o artigo 8º, em análise:

“Art 8º- 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, previstas na LGT, visando garantir o pleno atendimento do
disposto no artigo 35.”

- Supressão do parágrafo único, do artigo 8º, sob exame.

Justificativas:

Ao disciplinar a exploração dos serviços de telecomunicações em regime privado, a
Lei nº 9.472/97 estabelece três tipos de controle:

1- controle das condições para a expedição da autorização;
2- controle da transferência direta da autorização;
3- controle da transferência indireta da autorização, através de alterações no controle
societário das prestadoras.

Ao tratar das condições para a expedição da autorização, a Lei nº 9.472/97, em seus
artigos 132 e 133, elenca as condições objetivas e subjetivas necessárias para a obtenção da
respectiva autorização. Tais condições devem ser obrigatoriamente atendidas para que a
autorização possa ser regularmente expedida, in verbis:

“Art. 132- São condições objetivas para obtenção de
autorização de serviço:

I- disponibilidade de radiofreqüência necessária, no caso
de serviços que a utilizem;

II- apresentação de projeto viável tecnicamente e
compatível com as normas aplicáveis.”

“Art.133- São condições subjetivas para obtenção de
autorização de serviço de interesse coletivo pelas empresas:

I- estar constituída segundo as leis brasileiras, com sede e
administração no país;
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II- não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder
Público, não Ter sido declarada inidônea ou não ter sido
punida, nos dois anos anteriores, com a declaração da
caducidade de concessão, permissão ou autorização de serviço
de telecomunicações, ou da caducidade de direito de uso de
radiofreqüências;

III- dispor de qualificação técnica para bem prestar o
serviço, capacidade econômica-financeira, regularidade fiscal e
estar em situação regular com a Seguridade Social;

IV- não ser, na mesma região, localidade ou área,
encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço.”

No tocante à possibilidade de transferência direta da autorização, a Lei nº 9.472/97
impõe algumas restrições, que se encontram previstas no artigo 136, § 2º, sendo certo que
este artigo refere-se unicamente às prestadoras que obtiverem sua respectiva autorização
mediante processo licitatório, in verbis:

“Art. 136- Não haverá limite ao número de autorizações de
serviço, salvo em caso de impossibilidade técnica ou,
excepcionalmente, quando o excesso de competidores puder
comprometer a prestação de uma modalidade de serviço de
interesse coletivo.
...
§ 2º- As prestadoras serão selecionadas mediante
procedimento licitatório, na forma estabelecida nos artigos 88 a
92, sujeitando-se a transferência da autorização às mesmas
condições estabelecidas no artigo 98, desta Lei.”

Por força desse artigo 136, § 2º, a nova prestadora do SMP estará sujeita, apenas,
aos critérios de transferência da autorização, previstos no referido artigo 98, cuja transcrição
faz-se necessária:

“Art.98- O contrato de concessão poderá ser transferido após a
aprovação da Agência, desde que, cumulativamente:

I- o serviço esteja em operação, há pelo menos três anos, com o
cumprimento regular das obrigações;

II- o cessionário preencha todos os requisitos da outorga, inclusive
quanto às garantias, à regularidade jurídica e fiscal e à
qualificação técnica e econômico-financeira;

III- a medida não prejudique a competição e não coloque em risco
a execução do contrato, observado o disposto no artigo 7º
desta Lei.”
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Já no que diz respeito à possibilidade de transferência indireta da autorização,
através de alterações no controle societário da prestadora, a Lei nº 9.472/97 ressalva
apenas, por força do disposto em seu artigo 7º, a necessidade de obediência aos ditames da
Lei nº 8.884/94, no que diz respeito às normas de proteção à ordem econômica.

Diante do exposto, o Órgão Regulador ao abordar o tema de controle das
prestadoras de serviços de telecomunicações em regime privado deve-se limitar às restrições
previstas na Lei nº 9.472/97, sob pena de desrespeitar a regra de intervenção mínima
consagrada em seu artigo 128:

“Art. 128- Ao impor condicionamentos ao direito de exploração
das diversas modalidades de serviço no regime privado, sejam
eles limites, encargos ou sujeições, a Agência observará a
exigência de mínima intervenção na vida privada,
assegurando que:

I- a liberdade será a regra, constituindo exceção as
proibições, restrições e interferências do Poder Público;
II- nenhuma autorização será negada, salvo por motivo
relevante;
III- os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de
necessidade como de adequação, com finalidades públicas
específicas e relevantes;
IV- o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá
ser proporcional à privação que ele impuser;
V- haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos
às prestadoras e os direitos a ela reconhecidos.” (grifo nosso)

Outro aspecto que deve ser mencionado no artigo 8º, da Proposta de Diretrizes, diz
respeito à necessidade de garantir a eficácia do disposto no próprio artigo 35, da referida
Proposta. Impor restrições em demasia pode inviabilizar um dos pontos principais da
presente Proposta de Diretrizes para as prestadoras, que fizerem a opção pela adaptação
constante do seu artigo 30.

5- FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS

Proposto da Anatel:

“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
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(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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o artigo 11:

“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: 1775 MHz a 1785 MHz
        Transmissão da Estação Radiobase: 1870 MHz a 1880 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
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(II.2) Transmissão da Estação Móvel: 1760 MHz a 1770 MHz
         Transmissão da Estação Radiobase: 1855 MHz a 1865 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.”

- Inclusão de um parágrafo único, no artigo 11, em exame:

“§ único- As condições para a limpeza e desocupação das faixas mencionadas neste artigo
serão objeto de uma regulamentação específica por parte da Anatel.”

Justificativas:

- Defesa da faixa adicional em 1.8 GHz:

Um dos sustentáculos do novo modelo de telecomunicações concebido para o Brasil
foi a criação e manutenção do ambiente de justa competição entre as operadoras. Os
benefícios auferidos com o novo modelo advêm da maior e melhor oferta de serviços e da
existência de operadores mais competitivos no mercado.

As principais condições para transferir aos usuários os benefícios da competição são:
existência de mais prestadora no mercado a curto prazo, maior economia de escala dessas
prestadoras, maior economia de escala dos fabricantes e acesso às mais modernas
tecnologias, para garantir a sustentabilidade da competição em médio e longo prazo.

O Órgão Regulador, ao definir para o SMP, nas subfaixas C, D e E, a freqüência de
1.8 GHz, conforme o disposto no art. 1º, da Resolução nº 227/2000, praticamente
estabeleceu o GSM como a tecnologia a ser utilizada no SMP. Este fato é deveras importante
para a evolução do Serviço Móvel no Brasil, já que permite a unidade e continuidade do
serviço montado, baseada em uma única plataforma tecnológica.

Essa padronização permite aos usuários grandes vantagens tais como: facilidade de
roaming nacional e internacional, com utilização de todos os serviços e facilidades, menores
tarifas devido a maior escala, menores preços de infra-estrutura e de aparelhos, maior oferta
e maior penetração do serviço, como aconteceu na Europa. Cumpre ressaltar que o sucesso
europeu decorreu da adoção de uma tecnologia padrão, com roaming internacional e ganhos
decorrentes da escala transferidos aos clientes, conforme demonstra a figura abaixo:
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Figura 5

Ocorre que, com a definição para as “incumbents” da faixa adicional de 5 MHz em 1.9
GHz, altera-se as condições de competição das atuais operadoras,  pois com somente 5 MHz
as “incumbents’ ficam impossibilitadas de adotar a tecnologia GSM nos grandes centros
urbanos. Tal fato provoca um desequilíbrio competitivo a curto prazo e uma redução futura
da capacidade competitiva na terceira geração.

A tabela abaixo demonstra a capacidade máxima de usuários na cidade do Rio de
Janeiro:

Analógicas                    Digitais                        Terceira geração

Largura de Faixa Capacidade Erl mErl /Term. Quantidade de  Clientes

5 MHz

7.5 MHz

10 MHz

20

20

20

690
0

1010
0

1256
0

343 000

507 000

630 000

CAPACIDADE DE REDE COM TECNOLOGIA GSM NA ÁREA METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

• RF-2000 (França)
• TACS (UK)
• NMT-450 (Escandinávia, Leste Europeu)
• NMT-100 (Escandinávia, Leste Europeu)
• 

GSM W-CDMA

1992 2001

Penetrações
na Europa muito
superiores a
mercados não
padronizados



4040

21/40

Tabela 2

Portanto, o Grupo Telefônica Celular apresenta, em consonância com o inciso I, do
artigo 1º, da presente Proposta de Diretrizes, a título de sugestão, que a faixa adicional seja
ampliada para 10 MHz em 1.8 GHz, conforme alternativa contida no inciso I.2 e II.2, da sua
proposta para o artigo 11,  ou para 10 MHz em 1.9 GHz, visando restaurar a capacidade
competitiva das atuais operadoras.

Note-se que este fato apresenta grande vantagem para o modelo competitivo do
SMP, pois a operação de uma faixa de 10 MHz pelas atuais operadoras, na áreas
coincidentes com os novos entrantes, proporcionará, dentro de um modelo de justa
competição, uma evolução do atual ambiente AMPS/TDMA/CDMA para um único padrão
tecnológico GSM. Consequentemente, haverá a convergência das atuais operadoras, que
permanecerão no mercado, para o mesmo padrão tecnológico.

Ressalte-se que as conseqüências benéficas dessa alternativa serão: a conquista do
amplo esquema de roaming nacional e internacional, o ganho de escala com menores preços
de infra-estrutura e de aparelhos, maior competição em serviços com vantagens para os
usuários e a garantia de uma evolução tecnológica harmoniosa através da adoção do
WCDMA para a terceira geração.

 Assim, a faixa adicional de 10 MHz permite também às atuais prestadoras a
continuidade de serviços em todas as áreas, inclusive, para todos os usuários visitantes,
independente da Região ou Banda,  conforme ilustrado na figura abaixo:

Figura 6

Parâmetros para o cálculo

Relação de tráfego  voz/dados  = 80/20%

Fator de reuso de frequência  3/9

Taxa de transmissão de dados 48 Kbits

GSM - 1.8 GHz                        15 MHz

    GSM - 10 MHz
1.8 ou 1,9 GHz

CDMA

Plano para continuidade de serviços

Plano do

Planos AtuaisTDMA

AMPS
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Por sua vez, a não disponibilidade de uma faixa maior, que a definida pela Proposta de
Diretrizes, desequilibra a competição e causa grandes prejuízos para o seus usuários, sendo
certo que tais impactos podem ser vistos mais claramente na figura abaixo:

Figura 7

- Limpeza da faixa:

É de notório conhecimento que as faixas destinadas para o SMP, bem como as faixas
adicionais oferecidas em caso de adaptação para o novo regime regulatório, objeto da
presente Proposta de Diretrizes, encontram-se em utilização pelo Serviço Fixo Terrestre,
ponto a ponto.

Todavia, para que as metas de implementação do SMP sejam cumpridas, essas faixas
deverão ser limpas, possibilitando, assim, a plena operabilidade desses sistemas. A título de
esclarecimento, convém ressaltar que, nas faixas destinadas ao SMP, existem cerca de 2.300
enlaces utilizados, nas principais cidades do País, pelas Forças Armadas, Embratel, Telemar
etc.

Diante dessa realidade, não está explícito, na presente Proposta de Diretrizes, a
quem caberá o ônus pela limpeza dessas faixas.

• Aparelhos mais caros
• Dificuldade de Roaming
• Sem evolução tecnológica harmoniosa para a

tecnologia dominante  futuro (W-CDMA)
• Maiores custos ð Maiores tarifas

• Aparelhos de menor custo, com
possibilidade de maior penetração

• Roaming total nacional e internacional
• Garantia de evolução tecnológica
• Menores custos ð Menores tarifas

• GSM 1.800 MHz

Bandas C,D, EBandas A e B

• AMPS, 900 MHz
• TDMA, CDMA 900 MHz
• Faixa adicional 1900 MHz (5 MHz)
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Além disso, merece atenção o fato de o Órgão Regulador ter aprovado,
recentemente, a Resolução nº 231, de 24.07.2000, que, em seu artigo 4º, § 1º, estabelece
que a responsabilidade pelo remanejamento dos atuais usuários das radiofreqüências será
do vencedor da licitação, in verbis:

“Art. 4º- Estabelecer que, em caso venha a ser necessária a
substituição de sistemas já autorizados, durante o período em
que estejam operando em caráter primário, conforme descrito
no art. 2º, os custos da substituição deverão ser arcados pelo
interessado no uso das radiofreqüências em aplicações para as
quais elas venham a ser destinadas.

§ 1º- A substituição prevista no caput deste artigo será
obrigatória, devendo ser objeto de negociação, entre o atual
usuário e o interessado, o prazo, a tecnologia e eventualmente
a definição da nova faixa de radiofreqüências a ser ocupada.”

Com o intuito de garantir maior transparência ao processo licitatório que será
realizado, além de possibilitar o cumprimento dos prazos pelas vencedoras das respectivas
licitações, o Órgão Regulador deverá publicar uma relação dos enlaces autorizados a utilizar
as freqüências em foco, quem as utiliza e para que fins, definindo também o prazo e as
condições de limpeza.

Note-se que tais informações serão de suma importância para as empresas que
obtiverem essas faixas de freqüências, garantindo uma melhor negociação com os atuais
usuários.

Por isso, o Órgão Regulador não pode se esquivar de regulamentar esse ponto
nevrálgico para as prestadoras do SMP, que obtiverem as faixas de freqüências oferecidas,
devendo, de forma explícita, estabelecer os parâmetros, as condições e os prazos para a
desocupação das referidas faixas, sob pena de impactar totalmente a implantação do SMP.

6- PRAZO DE EXPLORAÇÃO DO SMP

Proposta da Anatel:

“Art. 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.”
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Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o artigo 12, caput:

“Art. 12- 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:”

Justificativas:

Ao tratar da exploração dos serviços de telecomunicações em regime privado, a Lei
nº 9.472/97, estabelece, em seu artigo 131, que a autorização obtida acarretará,
consequentemente, o direito de utilização das radiofreqüências associadas.

O direito de utilização dessas radiofreqüências é fixado por prazo determinado, sendo
diferenciado em virtude do instrumento de outorga utilizado, nos precisos termos dos artigos
166 e 167, da Lei nº 9.472/97:

“Art. 166- A autorização de uso de radiofreqüência terá o
mesmo prazo de vigência da concessão ou permissão de
prestação de serviço de telecomunicações à qual esteja
vinculada.”

“Art. 167- No caso de serviços autorizados, o prazo de vigência
será de até 20 anos, prorrogável uma única vez por igual
período.”

Note-se que o prazo de utilização das radiofreqüências associadas ao SMP, na
qualidade de serviço autorizado, poderia ter sido estendido até 20 anos, obedecendo a regra
constante do referido artigo 167.

Ocorre que, com fulcro no artigo 12, da Proposta de Diretrizes para a Implementação
do SMP,  o direito de uso das radiofreqüências associadas está sendo fixado em apenas 15
anos, tendo sido desperdiçado um lapso temporal de 5 anos, sem contar a possibilidade de
prorrogação.

Inexiste argumento para justificar a estipulação do prazo de 15 anos, mesmo que se
recorra ao prazo de vigência dos atuais contratos de concessão da Banda A e B, tendo em
vista que o SMP, além de ser um serviço diferente do SMC, está sujeito ao regime privado,
cuja a exploração será feita mediante termo de autorização, que pode alcançar um prazo de
vigência de até 20 anos.

7- LIBERDADE DE PREÇOS DO REGIME PRIVADO

Proposta da Anatel:

“Art. 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.
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§ 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.”

“Art. 15- A remuneração pelos uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado
o disposto no art. 152 da LGT e na regulamentação.

§ 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 pelas prestadoras.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Manutenção do caput, do artigo 13 e supressão do seu parágrafo único.

- Supressão do artigo 15 e seu parágrafo único.

Justificativas:

Ao tratar do tema da liberdade de preços inerente à autorização, cabe aqui fazer uma
análise dos dispositivos da Lei n° 9.472/97, referentes à prestação dos serviços de
telecomunicações no regime privado, devendo ser observado o disposto no artigo 129 da
referida Lei, in verbis:

“Art. 129- O preço dos serviços será livre, ressalvado o
disposto no § 2° do artigo 136 desta Lei, reprimindo-se toda
prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder
econômico, nos termos da legislação própria.” (grifou-se)

Note-se que o mencionado artigo 129 assegura, como regra, a liberdade dos preços
dos serviços de telecomunicações no regime privado, existindo apenas duas restrições
previstas na mencionada lei: a observância do disposto no § 2º, do artigo 136 e a
possibilidade de repressão de toda e qualquer prática que afete a ordem econômica.

A título de esclarecimento, convém salientar que o § 2º, do artigo 136, da Lei nº
9.472/97, aplica-se, especificamente, às prestadoras que obtiveram a autorização para a
exploração de serviços de telecomunicações, advindas de um procedimento licitatório.

Assim, quando o Órgão Regulador estabelecer, nos termos do artigo 136, caput, um
limite de autorizações a serem emitidas, as prestadoras do serviços de telecomunicações
serão selecionadas mediante licitação, hipótese em que a tarifa pode ser um dos fatores de
julgamento. Nesse caso, a empresa vencedora compromete-se a respeitar os limites
tarifários constantes de sua proposta.

Ocorre que tal situação não guarda qualquer correlação com as Operadoras da Banda
A e B, na qualidade de concessionárias do Serviço Móvel Celular, que poderão ter seus
contratos de concessão transformados em termos de autorização, sem necessidade de
processo licitatório, desde que concordem em fazer a adaptação, prevista no artigo 30, da
Proposta de Diretrizes para a Implementação do SMP.
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Outrossim, vale também ressaltar o disposto no artigo 128, da Lei nº 9.472/97, que
garante às prestadoras dos serviços de telecomunicações em regime privado a exigência de
intervenção mínima do Órgão Regulador, sendo certo que os condicionamentos
administrativos impostos devem obedecer aos  seguintes parâmetros:

“Art. 128- Ao impor condicionamentos ao direito de exploração
das diversas modalidades de serviço no regime privado, sejam
eles limites, encargos ou sujeições, a Agência observará a
exigência de mínima intervenção na vida privada,
assegurando que:

VI- a liberdade será a regra, constituindo exceção as
proibições, restrições e interferências do Poder Público;
VII- nenhuma autorização será negada, salvo por motivo
relevante;
VIII- os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de
necessidade como de adequação, com finalidades públicas
específicas e relevantes;
IX- o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá
ser proporcional à privação que ele impuser;
X- haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos
às prestadoras e os direitos a ela reconhecidos.” (grifo nosso)

Ao disciplinar que o preço dos serviços de telecomunicações em regime privado será
livre, tendo estabelecido apenas duas únicas exceções a essa regra, a Lei nº 9.472/97
restringiu a atuação do Órgão Regulador, pois este, diante das orientações contidas no
artigos 129 e 128, não pode criar condicionamentos que não foram previstos pelo próprio
legislador.

Não há dúvida de que a intervenção do Órgão Regulador na esfera de exploração dos
serviços de telecomunicações em regime privado deve ser mínima, sendo inconcebível que
uma mera resolução crie mais condicionamentos, seja na forma de restrições ou encargos,
do que aqueles estipulados pela própria lei que a respalda.

Assim, ao estabelecer, em seus artigos 13, § único e 15, § único, da Proposta de
Diretrizes para Implementação do SMP, que será aprovada por uma resolução, novos
condicionamentos à consagrada liberdade de preços do regime de autorização, o Órgão
Regulador exorbita sua atribuição legal, contribuindo para que uma resolução infrinja os
princípios norteadores da Lei nº 9.472/97.

Cabe aqui salientar a necessidade de obediência estrita ao princípio da hierarquia das
normas, onde uma resolução não pode contrariar uma lei.

Por isso, as prestadoras de SMC que fizerem adaptação ao novo regime do SMP têm
direito à liberdade de preços, na qualidade de prestadoras de serviços de telecomunicações
explorados em regime privado, só existindo duas restrições legais que devem ser
obedecidas: a do § 2º, do artigo 136 e o respeito à ordem econômica.
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Considerar qualquer outra restrição, não prevista em lei, implica em ampliar,
indevidamente, o campo de atuação do referido instrumento normativo, desrespeitando, por
conseguinte, a determinação de mínima intervenção na esfera de atuação das prestadoras
de serviços de telecomunicações em regime privado.

Além dos argumentos já abordados, vale também ressaltar o disposto no artigo 104,
da Lei nº 9.472/97, mesmo que este artigo seja específico para a exploração do serviço em
regime público, pois para a própria a concessão já havia sido prevista a possibilidade de
liberdade tarifária:

“Art. 104- Transcorridos ao menos três anos da celebração do
contrato, a Agência poderá, se existir ampla e efetiva
competição entre as prestadoras do serviço, submeter a
concessionária ao regime de liberdade tarifária.”

Se a Lei nº 9.472/97, em seu artigo 104, admitiu a possibilidade de liberdade tarifária
no regime de concessão, desde que transcorridos três anos da celebração do contrato e
diante da existência de competição entre as prestadoras, não há razão que justifique a
criação de outras restrições, não previstas em lei e, ainda mais, incidindo em um regime de
autorização.

Por derradeiro, cumpre ressaltar ainda a necessidade de obediência ao princípio da
igualdade, que implica, em síntese, em tratar de forma igual aqueles que se encontram na
mesma situação jurídica.

Neste raciocínio, as prestadoras de SMP, independente da forma de obtenção da
autorização, seja por processo licitatório ou por adaptação, deveriam encontrar-se todas
sujeitas ao mesmo regime, sem qualquer distinção entre elas.

Ademais, em consonância aos comentários acima, quanto ao disposto no parágrafo
único do artigo 15, vale ainda ressaltar a impropriedade de sua aplicação, considerando os
aspectos mercadológicos relativos ao dinamismo da indústria celular, onde se procura
rapidamente adaptar o serviço às exigências do mercado, focando segmentos específicos
com o objetivo de estender benefícios aos seus usuários.

É usual em um modelo que sai de um monopólio para um ambiente de competição a
criação de valores de tarifas e planos de serviços, em número cada vez maior, diretamente
proporcional ao crescimento da competição.

Esse comportamento, leva as empresas, dentro de um ambiente de competição
sadio, a criar um mix de produtos e planos de serviço visando atender, de forma quase
personalizada, as necessidades de seu mercado, que  no  entanto, em seu conjunto, não
compromete o seu resultado empresarial. Essa é uma prática mantida no mercado privado,
que deve ser utilizada, sem no entanto, ferir os preceitos estabelecidos na Lei 9.472/97,
quanto à ordem econômica.

Entretanto, ao serem avaliadas determinadas situações, pontualmente, podemos
encontrar exemplos em que a aplicação das regras estabelecidas no parágrafo único,
impediriam a extensão de benefícios aos clientes.
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Podemos citar a medida tomada por algumas empresas celulares, que igualaram as
tarifas VC-2 e VC-1, como forma de facilitar ao cliente o entendimento quanto à questão de
área de registro. Em  determinadas localidades, onde existe um interesse maior de tráfego, a
própria empresa celular instala um ponto de presença para interconexão, evitando o
pagamento de uma segunda tarifa de uso de rede, para manter a paridade de suas tarifas
VC-2 e VC-1.

Nessa situação, o escopo do parágrafo único, do referido artigo 15, é atendido.  Em
outras localidades, onde o volume de tráfego não justifica tal prática, geralmente pequenos
municípios, o custo de instalação de um ponto de interconexão não é viável
economicamente. Assim, para atender a regra estabelecida pelo parágrafo único, do artigo
15 em comento, a tarifa deverá ser maior.

Dentro desse raciocínio, qual a atitude que deve ser adotada: aumentar a tarifa para
todas as chamadas VC-2 e cumprir o estabelecido nessa regra, prejudicando a maioria dos
clientes ou não cumprir a regra constante no parágrafo único, do artigo 15? Note-se que
esse é um pequeno exemplo, dentro de um universo maior, onde existem vários planos de
serviços, cujas as variáveis são utilizadas para manter a satisfação do cliente.

Outro fato a ser considerado, diante do estabelecido no mencionado parágrafo único,
do artigo 15, diz respeito à forma de aplicação da regra fixada para o desconto na tarifa de
rede em função do desconto da tarifa de publico.

Devido à diversidade de planos de serviços com tarifas diferenciadas, com descontos
distintos, que se compensam de alguma forma, o que deve ser considerado para a aplicação
da regra estabelecida?

Note-se que se faz necessário garantir um entendimento entre as prestadoras
interessadas, de forma a negociar descontos de maneira a otimizar os ganhos das partes e
não o mero cumprimento de uma regra pré-estabelecida.

Dessa forma, entendemos que o Órgão Regulador não deve interferir nas relações
comerciais das prestadoras. Além disso, a legislação existente tem ferramentas capazes de
proteger os interesses daqueles que se sentirem prejudicados por uma competição, que não
se considere justa.

8- METAS DE QUALIDADE

Proposta da Anatel:

“Art.17- A prestadora cumprirá as metas de qualidade fixadas pela Anatel para o SMP, nos

termos da regulamentação.”

Comentários do Grupo Telefônica Celular:
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Ao estabelecer indicadores e metas de qualidade para o novo Regulamento do SMP,  o
Órgão Regulador deve levar em consideração o princípio estabelecido no artigo no 128, da
Lei 9472/97, no tocante à mínima interferência nos serviços prestados em regime privado,
tendo como parâmetro as seguintes observações:

1. a qualidade é traduzida pela satisfação do cliente, sendo um fator, que não depende da
vontade da prestadora ou do Órgão Regulador, mas sim uma exigência que encontra seu
respaldo na percepção do usuário. Não adianta estabelecer índices e indicadores se os
mesmos não forem emanados pelo próprio cliente. Assim, não há como padronizar
indicadores a nível nacional, tendo em vista que os graus de exigência local e regional
são diferentes, existindo, portanto, necessidades diferentes;

2. alguns indicadores de qualidade devem ser regulados pelo mercado. São diferenciais de
competição. Ao determinar que existirão cinco competidores para o Serviço Móvel no
país, alguns parâmetros de qualidade serão comparados pelos clientes, que podem optar
pela empresa que atenda ao seu grau de exigência. Tal prática já está sendo utilizada
pela sociedade, acabando por expurgar as empresas que não atendam às suas
expectativas;

3. estabelecer indicadores / metas  que, de forma clara, sejam intrinsecamente ligados ‘a
competição poderá gerar aumento de custos desnecessários às prestadoras. Essa
observação também é válida quando o mesmos não são originados a partir da voz do
cliente;

4. hoje, os clientes já estão sendo protegidos pelos princípios constantes no Código de
Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei no 8078, de 11 de setembro de 1990;

5. o Órgão Regulador deve fixar indicadores, que estejam relacionados com a interligação
dos sistemas de telecomunicações, de forma a garantir um padrão mínimo de uso.

9- CONVERGÊNCIA

Proposta da Anatel:

“Art. 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.

§ 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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o artigo 18, em análise:
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“Art.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 a interoperabilidade convergente com a
rede de STFC, observado o disposto na regulamentação.

- Supressão do parágrafo único, do artigo 18.

Justificativas:

Para este artigo e para todos aqueles que, na presente Proposta de Diretrizes,
alteram as características dos Serviços Móveis para aproximá-lo do STFC, o Órgão Regulador
não propõe a convergência dos serviços e sim a conversão do Serviço Móvel para o STFC.

Esta sutil diferença imputa ao SMP características e procedimentos, que involuem,
cerceiam e deterioram, demasiadamente, os princípios essenciais deste serviço que são, na
qualidade de serviço explorado em regime privado, a mobilidade e a liberdade desse serviço,
bem como a dinâmica do negócio.

Ao determinar a conversão para um serviço como o STFC, que por seus aspectos
técnicos, comerciais e regulatórios, além de suas próprias características e obrigações
inerentes à prestação em regime público, o SMC seria obrigado a atuar em condições
limitantes, que trazem como conseqüências para os usuários a redução das facilidades
decorrentes de sua ampla mobilidade e, para as prestadoras futuras e atuais, o
engessamento , a inibição e o retrocesso das práticas comerciais já estabelecidas.

Dentro desse contexto, cumpre ressaltar que as condições que mais influem para o o
retrocesso do Serviço Móvel são: a implementação do CSP, a definição da área de registro
como área de tarifação e a imposição do conceito de chamada STFC Longa Distância para
chamadas tipicamente do SMC.

Assim, impõe-se ao SMP uma conversão para o STFC, de forma linear, que está
ilustrada na figura abaixo, ocasionando a descaracterização desnecessária e forçada do
Serviço Móvel.

Figura 8

SMP

SMC
STFC

Convergência  com STFC proposta
nas diretrizes
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O entendimento do Grupo Telefônica Celular é de que a convergência dar-se-á suave
e gradualmente, motivada pela própria necessidade do mercado, porém mantendo as
características e procedimentos de cada serviço em planos distintos. E acontecerá somente
para determinadas situações de migração de usuário de um para o outro serviço, conforme
sua necessidade.

Exemplificando esta convergência, um usuário em deslocamento (com v≠0) seria
tratado como usuário móvel, com as características do plano de Serviço Móvel. Já nas
situações sem deslocamento (com v=0), este mesmo usuário poderia ser tratado como fixo,
possuindo as características do plano do STFC, sendo certo que a figura abaixo ilustra esta
filosofia.

Figura 9

Portanto, justifica-se que, para o conteúdo da presente Proposta de Diretrizes, a idéia
está distorcida e assume a forma de que o Órgão Regulador está determinando a gestão
empresarial da convergência, sendo certo que sua ação de regular deveria ser resumida, no
caso especifico deste item, à necessidade de interoperabilidade entre as redes do STFC e
SMP, nos aspectos de sinalização, sincronismo, sinalização, numeração, comutação e
encaminhamento, dentre outros.

S/ Deslocamentos Chamadas
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SMP Deslocamentos
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10- “ROAMING”

Proposta da Anatel:

“Art 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.

Art. 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.

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

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Supressão do artigo 20, com nova redação para o artigo 19:

“Art 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,
desde que respeitado o padrão de tecnologia utilizado na área visitada.

§ 1º- 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.

§ 2º- A obrigatoriedade não se aplica à área geográfica comum às áreas de prestação de
serviço entre as prestadoras envolvidas, salvo acordo em contrário.”

Justificativas:

Importante fator a ser considerado diz respeito à tecnologia, que estará sendo
utilizada pelas prestadoras, para o planejamento de topologia de suas redes. A necessidade
de convivência de tecnologias distintas, AMPS, CDMA, TDMA e, agora, o GSM, em virtude da
adoção da faixa de freqüência de 1.8 GHz para as Bandas C, D e E, engendrará situações
que poderão tornar-se incompatíveis entre si.

Por isso, é importante salientar que, não obstante a obrigatoriedade do roaming,
deve haver o respeito ao padrão tecnológico utilizado pela prestadora visitada, nos precisos
termos da Súmula nº 001, de 15.01.1998, in verbis:

"A existência de acordo de "roaming" entre Concessionárias de
Serviço Móvel Celular (SMC) importa, obrigatoriamente, na
celebração de acordo, em condições equivalentes, com outra
Concessionária de SMC interessada, respeitado o padrão de
tecnologia celular utilizado pela Concessionária que atender ao
assinante visitante. A obrigatoriedade não se aplica à área
geográfica comum às áreas de concessão das Concessionárias
envolvidas"
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No tocante à regra de não obrigatoriedade de “roaming” na área geográfica comum
às áreas de prestação de serviço, a única exceção diz respeito à possibilidade de realização
de acordo entre as próprias prestadoras envolvidas.

11- FORMA DE PAGAMENTO

Proposta da Anatel:

“Art. 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 porcento) a partir da data de assinatura do Termo de Autorização.

§ 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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o artigo 22:

“Art. 22 - O pagamento do preço público devido pela autorização será efetivado da seguinte
forma:

I – O valor total proposto ou 40% (quarenta 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 60% (sessenta por cento) deverá
ser pago em duas parcelas iguais e anuais, com vencimento, respectivamente, em 12 (doze)
e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 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, 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.”
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Justificativas:

O modelo proposto acima segue os moldes daquele já empregado por ocasião da
licitação da Banda B, e da privatização das empresas da Banda A, do SMC. Além disso,
cumpre ressaltar que os novos entrantes confrontar-se-ão com um mercado mais
competitivo, o que exigiria um maior tempo de estabelecimento, desenvolvimento e
maturação de suas operações.

Outro fator que deve ser considerado, no tocante à forma de pagamento, diz respeito
aos custos que serão despendidos para garantir a limpeza das faixas de freqüências, objeto
da presente Proposta de Diretrizes.

12- CUMPRIMENTO DAS METAS DO PGO

Proposta da Anatel:

“Art. 23º- 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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação do parágrafo segundo, ao artigo 23, em comento:

“A comprovação do cumprimento das metas prevista no parágrafo anterior será objeto de
regulamentação específica por parte da Anatel, que deverá ser expedida até 30.06.2001.”

Justificativas:

Com o intuito de garantir a transparência do processo de comprovação das referidas
metas de universalização e expansão, constantes do Plano Geral de Outorgas, e não
comprometer o procedimento licitatório para a obtenção da autorização do SMP, o Órgão
Regulador deverá emitir uma regulamentação específica sobre o assunto.

Tal regulamentação deverá estabelecer, de forma clara, os critérios objetivos, que
serão utilizados pelo Órgão Regulador para comprovar, em cada Região do PGO, o
cumprimento das referidas metas por parte de cada prestadora de STFC.
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Por outro lado, essa regulamentação deverá ser emitida até 30.06.2001, para que
suas regras sejam previamente conhecidas, no momento de comprovação das referidas
metas do PGO.

13- COMPROMISSOS

Proposta da Anatel:

“Art.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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Supressão do artigo 25 em comento.

Justificativas:

O referido artigo 25, da Proposta de Diretrizes, faz menção expressa ao artigo 135,
da Lei nº 9.472/97, que estabelece o seguinte:

“Art. 135- A Agência poderá, excepcionalmente, em face de
relevantes razões de caráter coletivo, condicionar a expedição
de autorização à aceitação, pelo interessado, de compromissos
de interesse da coletividade.”

Assim, antes de exigir o atendimento de compromissos mínimos pelas prestadoras, o
Órgão Regulador deverá comprovar a excepcionalidade dessa medida, bem como as
relevantes razões de caráter coletivo que a justificam.
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14- APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 155/1999

Proposta da Anatel:

“Art 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.

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

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Supressão do artigo 29 e seu parágrafo primeiro.

Justificativas:

Na qualidade de serviço explorado em regime privado, o SMP está subordinado aos
princípios da atividade econômica, livre concorrência e livre iniciativa, nos precisos termos do
artigo 126, da Lei nº 9.472/97:

“Art. 126- A exploração de serviço de telecomunicações no
regime privado será baseada nos princípios constitucionais da
atividade econômica.”

Ao estabelecer que os serviços explorados em regime privado serão subordinados aos
princípios constitucionais da atividade econômica, merece atenção disposto no artigo 170, da
Constituição Federal, que garante, de forma explícita, o direito à livre concorrência:

“Art. 170- A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:

I- soberania nacional;
II- propriedade privada;
III- função social da propriedade;
IV- livre concorrência;
V- defesa do consumidor;
VI- defesa do meio ambiente;
VII- redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII- busca do pleno emprego;
IX- tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no País.”
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Assim, as prestadoras 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, com o intuito de garantir a sua própria sobrevivência, em um mercado tão
dinâmico quanto o de telecomunicações.

Ao tentar limitar a atuação das prestadoras de SMP, condicionando-as à obediência
do disposto na referida Resolução nº 155/99, o Órgão Regulador fere frontalmente a Lei nº
9.472/97, estabelecendo uma nova restrição que não estava prevista, bem como os
princípios constitucionais da atividade econômica, ao restringir a livre iniciativa e ao
prejudicar a prática da livre concorrência.

Cabem aqui também os argumentos exaustivamente elencados no item 7 acima, pois
uma resolução não pode impor mais condicionamentos do que aqueles previstos na lei que a
respalda.

15- ADAPTAÇÃO AO NOVO REGIME REGULATÓRIO

Proposta da Anatel:

“Art. 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.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o parágrafo segundo, do artigo 30:

“§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.”

- Inclusão de um parágrafo quarto, ao comentado artigo 30:

“Para as prestadoras de SMC que fizerem a adaptação, prevista no caput, aplica-se, a partir
da assinatura do termo de autorização, o prazo de vigência de 20 anos, prorrogável uma
única vez por igual período, nos termos do artigo 167.”
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Justificativas:

São as mesmas justificativas constantes do item 6 acima. Ao tratar do prazo para a
utilização das radiofreqüências associadas, a Lei nº 9.472/97 permite, por força de seu artigo
167, a exploração, por parte da prestadora, de até 20 anos.

Cabe aqui apenas uma ressalva no que diz respeito ao prazo concedido
anteriormente às concessionárias da Banda A e B. No momento em que for feita a
adaptação, o instrumento de outorga passa de concessão para autorização, acarretando uma
completa alteração das regras impostas às atuais prestadoras.

Com essa adaptação, um novo regime jurídico se estabelece, sendo certo que cada
nova autorizada fará jus a um novo prazo de vigência de 20 anos, devendo ser garantida,
ainda, a possibilidade de prorrogação, nos termos do artigo 167, da Lei nº 9.472/97.

Proposta da Anatel:

“Art. 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.

§ único - A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita a título oneroso, nos
termos do art. 48 §1.º inciso IV da LGT.”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o parágrafo único, do artigo 31:

“§ único - A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita a título oneroso, nos
termos do art. 48 §1.º, inciso IV da LGT e do disposto na Resolução nº 68/98.”

Justificativas:

Atualmente, a regulamentação específica para disciplinar a questão do pagamento
pela utilização de radiofreqüências está prevista na Resolução nº 68/98, que aprova o
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofreqüências.

Convém ressaltar o disposto no artigo 1º, da referida Resolução, que estabelece, de
forma precisa, o seu escopo:

“Art. 1- Este Regulamento tem por objetivo disciplinar o
pagamento pelo direito de uso de radiofreqüência de que trata
o art. 48 da Lei n o 9.472, de 16 de julho de 1997, conforme
previsto no art. 17, inciso XXXII, do Decreto n o 2.338, de 7 de
outubro de 1997 e estabelecer metodologia de cálculo dos
valores a serem pagos.”
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Assim, não resta dúvida de que, na qualidade de única regulamentação específica
sobre o tema, a Resolução nº 68/98 deve ser aplicada para fixar o preço da faixa adicional,
oferecida às prestadoras que fizerem a adaptação ao novo regime regulatório.

Proposta da Anatel:

“Art. 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. ”

Proposta do Grupo Telefônica Celular:

- Nova redação para o parágrafo único, do artigo 32, sob exame:

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

Justificativas:

A diminuição do prazo, constante no artigo 32, parágrafo único, da presente Proposta
de Diretrizes, faz-se necessária a partir do momento em que ela se torna uma alternativa
para viabilizar a operacionalização  do SMP, como demonstra a hipótese abaixo:

- Caso ocorra, por exemplo, um atraso na licitação para a Banda C, na Região I, uma vez
aceita a proposta do Grupo Telefônica Celular feita acima, as prestadoras do SMC que
fizerem a adaptação e obtiverem o direito de utilizar as suas respectivas faixas
adicionais, poderiam explorar antecipadamente o referido serviço, possibilitando o
“roaming” dos clientes das demais Regiões, cuja a Banda C já está em operação.

Caso ocorra a hipótese citada, a utilização da faixa adicional em um prazo menor
seria a única alternativa que poderia beneficiar os cliente das demais Regiões, que teriam a
facilidade de contar com a plena prestação do SMP.

16- CONSOLIDAÇÃO SOCIETÁRIA

Proposta da Anatel:

“Art. 35- As prestadoras que adaptarem seus instrumentos de concessão e autorização
poderão efetuar transferência de autorização ou de controle societário, inclusive por meio de
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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.”

Proposto do Grupo Telefônica Celular:

- Inclusão de um parágrafo único, no artigo 35:

“§ único. O disposto no art. 10, §2º do PGO não constitui impedimento à compatibilização
das áreas de prestação prevista neste artigo.”

Justificativas

Para viabilizar o conceito pelo qual foi concebido e construído, o SMP precisa de
operadoras de âmbito regional fortes e competindo entre si, sendo necessário, portanto,
reforçar o entendimento do alcance do artigo nº 35. Cabe aqui um melhor esclarecimento
acerca da extensão do que seria a “compatibilização das áreas de prestação com as Regiões
fixadas no Anexo I” e a  “unificação do controle societário das prestadoras atuantes em cada
uma das Regiões.”

Além disso, seguindo o mesmo raciocínio utilizado por este Órgão Regulador no
artigo 30, § 3º, da Proposta de Diretrizes, é importante ressaltar que a abertura prevista no
artigo 35, caput não pode ser inviabilizada pelo disposto no artigo 10, § 2º, do Plano Geral
de Outorgas, sob pena de constituir-se letra morta na lei.
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