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Brasília, 07 de agosto de 2000

À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
Superintendência de Serviços Privados

Ref. Consulta Pública nº 241 –
Diretrizes para implementação do Serviço Móvel Pessoal

Prezados Senhores,

Vimos, pela presente, apresentar nossos
comentários e sugestões à Consulta Pública de número em
referência, que trata da Proposta de Diretrizes para a
implementação do Serviço Móvel Pessoal, conforme documento em
anexo.

Atenciosamente,

Antônio José Ribeiro dos Santos
Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios
Telemig Celular Participações S/A
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CONSULTA PÚBLICA Nº 241

DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL
PESSOAL – SMP

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 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;

VIII – a Norma n.º 7/99 – Anatel, que dispõe sobre os “Procedimentos
administrativos para apuração e repressão das infrações da ordem econômica e
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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 de Redação:

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 Resolução n.º 68 de 1968;

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.
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Justificativa da Proposta de Redação:

A resolução n. 155 não dever ser aplicada ao SMP que é um serviço
essencialmente privado. A norma em questão, ao impor o dever de publicidade
de suas contratações às prestadoras, violou diretamente a Constituição Federal e
a Lei Geral de Telecomunicações.
Deste modo, não é possível adotá-lo para o SMP que é serviço privado, onde a
liberdade de atuação no mercado é regra instituída pela própria LGT.
Ademais, tal Regulamento foi editado a fim de se operacionalizar o disposto nas
cláusulas 15.8 e 9.8 do Contrato de Concessão e Termo de Autorização do
STFC e nas cláusulas similares contidas nos Termos de Autorização e nos
Termos de Direito de Exploração de Satélite. Ou seja, não cabe sua adoção nas
presentes diretrizes face a inexistência de termo de autorização do SMP e de
qualquer regra legal que autorize sua adoção para o serviço em questão.
Dessa forma, adotar o presente regulamento para o SMP configura, além de
tudo, violação ao princípio da legalidade vez que cria obrigações a particulares
sem lei que as institua.
Por outro lado é imprescindível que seja feita referência à Resolução n. 68 da
Anatel.
Assim, sugerimos que o inciso VII seja substituído pela redação proposta.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 4º - I

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

Proposta de Redação:

I – Área de Registro: área geográfica contínua, onde é prestado o SMP, cujo
limite coincide com os limites de uma área de numeração fechada, conforme
definido pela Anatel; e
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Justificativa da Proposta de Redação:

Como se pode observar na proposta das Diretrizes, é evidente a aderência da
rede celular aos conceitos da rede fixa, provavelmente, no contexto da desejada
convergência de redes, no caso, da rede celular com a rede fixa.
Ainda que se reconheça que a convergência é uma tendência puxada pela
evolução tecnológica de equipamentos e redes, não existe, ainda, em termos
mundiais, uma clara indicação de como isto ocorrerá. Portanto, o modelo de
convergência que está sendo proposto para o Brasil tem méritos reconhecidos,
os quais, no entanto, não são suficientes para garantir que se trata de um modelo
universal de unificação das tecnologias “com fio” e “sem fio, com mobilidade”.
Pelo contrário, a tecnologia “sem fio, com mobilidade” da qual os sistemas
móveis celulares são os representantes mais difundidos, apresenta nítida
tendência em se constituir em sistema dominante para aplicações específicas,
como é o caso das comunicações de voz e de dados em baixas velocidades.
Nesta situação a característica básica é o de se ter comunicações pessoais em
qualquer lugar e a qualquer momento, preferencialmente, com estações de
assinantes simples, e de grande portabilidade.
Ao contrário, as redes fixas se caracterizam por pontos de acesso fixos ou com
mobilidade restrita, para comunicações de elevadas taxas de transmissão que,
eventualmente, poderão suportar a portabilidade numérica.
Portanto, tem-se duas redes com características claramente distintas que,
obviamente, podem e devem ser interconectadas para que se mantenha o
princípio de acesso sem restrições entre quaisquer estações de assinantes de
sistemas de interesse coletivo ou destas estações a qualquer sistema ao qual
possam acessar.
Só que a maneira de se fazer a interconexão pressupõe diversas formas
diferentes de implementação. E é este, exatamente, o principal ponto que se
questiona em relação à proposta das Diretrizes.
O regulador parte do princípio de que a melhor maneira de se fazer a
interconexão é ao nível da rede local de assinantes da rede fixa.
Historicamente, as dimensões destas redes locais foram contidas em limites
relativamente pequenos por razões tarifárias e por limitações tecnológicas dos
meios de transmissão mais utilizados ( cabos de pares ). Atualmente, mesmo
com as mudanças tecnológicas dos meios de transmissão para as redes de acesso
por meio físico ( cabos ópticos ), é evidente a tendência de se manter o limite
das atuais áreas locais, principalmente  por razões da tarifação das
comunicações.
Os sistemas móveis celulares não têm essa limitação. Pelo contrário, a tendência
é que sua “área local”( área de registro ) tenha dimensões bem maiores,
certamente, envolvendo diversas áreas locais dos sistemas fixos ( áreas de
tarifação ). Está se tornando prática comum em diversos países – e não poderia
ser diferente no Brasil – a oferta de planos com “flat rate” ao nível de toda a
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Área de Concessão de uma Prestadora que pode ser, inclusive, todo um país. No
nosso país, algumas Prestadoras já vem adotando tal princípio nas suas Áreas de
Concessão, fazendo com que o VC-2 seja igual ao VC-1.
Assim, parece não ter sustentação a lógica de que as Áreas de Registro devem
ser fixadas de modo artificialmente pequeno (coincidentes com as Áreas de
Tarifação), simplesmente para que se tenha a convergência de redes de uma
maneira específica idealizada pelo regulador.
O que se observa é que tal maneira descaracteriza a configuração dos sistemas
celulares, torna-os um mero apêndice das redes fixas (acessos) e confronta,,
mais do que podia se esperar, uma filosofia de provimento do serviço móvel
celular já enraizada e bem aceita pelos usuários do serviço no Brasil, podendo-
se mesmo afirmar que já faz parte da cultura da nossa sociedade.
Desta forma, está-se propondo uma redação substituta da definição de Área de
Registro, sugerindo que ela se constitua em uma área geográfica contínua, de
acordo com definição da Agência, porém, com limites geográficos coincidentes
com Áreas de Numeração Fechada do Serviço Telefônico Fixo Comutado.
Conforme pode se deduzir, a proposta não envolve alterações do modelo, mas,
tão somente, da forma como ocorrerá a sua implementação.
Ainda mais, a utilização do conceito de Área de Numeração Fechada para
identificar as Áreas de Registro proporcionará aos usuários diversos benefícios,
tais como:
§ Aumento das situações em que  será necessário discar somente 8 cifras;
§ Identificação clara de quando deve ser utilizado o código DDD;
§ Chamadas tarifadas de modo unificado dentro de toda a Área de Concessão.
Por outro lado, a manutenção da definição de Área de Registro coincidente com
a de Área de Tarifação do STFC, implicará em inconvenientes do tipo:
§ Aumento do custo das chamadas, uma vez que haverá a inclusão
desnecessária de uma terceira rede, o qual, naturalmente, poderá ser sustentado
aos usuários;
§ “Recall” de grande parte dos usuários existentes devido às grandes
alterações das Áreas de Registro
§ Utilização inadequada dos recursos de numeração que são um bem público
cujo uso a Agência tem a preocupação de otimizar, inclusive elaborando
regulamentos específicos com esta finalidade.
§ Aumento da complexidade e dos custos dos processos de programação e
distribuição de aparelhos no pré-pago
§ Maiores dificuldades para os usuários dos Planos Pré-Pago dos sistemas
celulares que, claramente, se constituirão na maior parcela dos utilizadores dos
acessos dos sistemas celulares
§ Imposição de um modelo fixo para uma tecnologia móvel que provoca
custos adicionais de operação e investimentos, que terão reflexos nos custos da
prestação dos serviços.
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Um exemplo típico deste último item é o exemplo de uma mesma Estação Rádio
Base que cobre duas Áreas de Registro diferentes. Esta situação, muito comum
no SMC e, certamente, o será no SMP, é, atualmente, transparente para os
usuários. No entanto, o modelo proposto na Consulta Pública resultará numa
situação inédita para os usuários que ao fazerem uma chamada para a sua atual
Área de Registro deverão utilizar-se de um Código de Prestadora e pagar uma
chamada interurbana, naturalmente mais cara do que hoje pagam,
principalmente, considerando-se o fato, já registrado, de que existe uma
tendência para que as chamadas intra-região do celular sejam tarifadas como
“locais”, ou seja, VC-1.
Outro aspecto relevante do modelo proposto, diz respeito à inibição da
utilização  de soluções econômicas, muito comuns, de redes para atendimento a
pequenas localidades ou regiões rurais de baixo tráfego, utilizando reforçadores
e extensores, como alternativa de soluções mais caras envolvendo Estações
Rádio Base, de custo muito mais elevado. Além do mais, o uso de ERB,s
poderia resultar no problema já levantado no item anterior.
Assim, não há dúvidas que a alternativa que ora está sendo proposta trará muito
mais vantagens para os usuários, para os investimentos e operações das
Prestadoras do SMP, sem que haja qualquer alteração significativa no processo
de competição que o modelo cujas Diretrizes estão em consulta certamente
incrementará.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 5º

O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma
mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de
interesse coletivo.

Proposta de Redação:

O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações que
estejam dentro de uma mesma Área de Registro do SMP ou acesso a redes de
telecomunicações de interesse coletivo, para comunicação entre estações que
estejam em áreas de registro diferentes..
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Justificativa da Proposta de Redação:

A alteração sugerida tem a finalidade de dar mais clareza a texto original a fim
esclarecer o SMP permitirá comunicações a quaisquer estações que estejam
dentro de uma mesma Área de Registro (ex. estações visitantes) e também para
enfatizar que estas estações poderão se comunicar com quaisquer outras
estações fora da Área de Registro.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 5º - § 1º

§1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e destinada a
ponto localizado fora desta constitui STFC na modalidade Longa Distância
Nacional ou Internacional.

Proposta de Redação:

§1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e destinada a
estações localizadas fora desta constitui STFC na modalidade Longa Distância
Nacional ou Internacional.

Justificativa da Proposta de Redação:

Sugerimos que o termo “ponto” seja modificado por “estações” por uma
questão técnica, já que o SMP é um serviço móvel e o termo “ponto” está mais
associado às redes dos serviços fixos de telecomunicações.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 5º - § 2º

§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.
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Proposta de Redação:

“§ 2º A Prestadora do SMP deverá garantir ao usuário a possibilidade de
selecionar a prestadora de STFC de sua preferência para o encaminhamento de
chamadas de longa distância por ele originadas.

I – A seleção referida no § anterior poderá ser feita pelo usuário a cada
chamada originada, mediante a inserção do Código de Seleção de Prestadora –
CSP de sua preferência na modalidade de Longa Distância.

II – Caso o usuário não insira um Código de seleção de prestadora estará
optando por cursar a sua chamada através de prestadora de STFC na
modalidade de Longa Distância de livre escolha  de sua prestadora de SMP”

III – Os usuários do serviço pré-pago não terão a opção de selecionar a
prestadora de STFC na modalidade de Longa Distância aplicando-se, neste
caso, o disposto no inciso II.”

Justificativa da Proposta de Redação:

A escolha da Prestadora de STFC na modalidade de Longa Distância é um
direito conferido aos usuários que não cabe questionar.
Neste passo, tal direito deve ser garantido através da obrigação imposta à
Prestadora do SMP de possibilitar a seleção da Prestadora do STFC e não
através de uma imposição ao usuário que o obrigue a exercer este direito,
conforme estabelecido na redação original. Se a questão é dar "direito de
escolha" aos usuários, o mais legítimo é dar a ele o direito de realizar a chamada
da maneira que mais lhe aprouver.
Posto isto, sugere-se que também seja facultado ao usuário – ou seja, que lhe
seja dado o direito – de dar curso a chamadas de Longa Distância nacionais e
internacionais, através de Prestadora de STFC de Longa Distância de livre
escolha de sua Prestadora de SMP, caso ele assim o deseje, fato este explicitado
através da não indicação do Código de Seleção da Prestadora quando da
teclagem do número do usuário chamado.
Trata-se, portanto, de uma situação alternativa ("default") que, de forma
nenhuma, contraria o princípio básico de se lhe permitir a seleção da Prestadora
do STFC sempre que ele achar conveniente ou necessário.
Em termos técnicos, a alternativa é plenamente implementável nas redes
celulares, em razão do envio simultâneo dos dígitos em bloco, permitindo a
análise do encaminhamento das chamadas mesmo sem a indicação do CSP.
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Por outro lado, o procedimento sugerido em algumas importantes circunstâncias
facilitará o usuário, diminuirá o risco de perda de chamadas ou de sua
originação em circunstâncias nas quais o usuário tiver dúvidas sobre a
necessidade ou não de introduzir o código da Prestadora de STFC, já que, cabe
ressaltar, a mobilidade dos usuários intrínseca ao SMP criará situações em que o
usuário provavelmente terá dificuldades.
Do ponto de vista do procedimento pelos usuários não se observa qualquer
problema para sua implementação pois eles, de modo geral, já  tem a prática de
introduzir o CSP quando originam chamadas no sistema fixo e de não o
introduzir  quando originam chamadas de aparelhos celulares.
Não se observa, de forma alguma, dificuldades para orientá-los, no momento
devido, que a partir de um certo momento eles terão a opção de selecionar a
Prestadora de Longa Distância, a exemplo do que já ocorre nas chamadas
originadas no sistema fixo, mas que os sistemas celulares permitem o
completamento das chamadas mesmo que eles não se lembrem ou não queiram
ou não saibam introduzir o CSP.
Com relação ao serviço Pré-Pago, é praticamente impossível permitir a seleção
da Prestadora de STFC,  entre outros, pelos seguintes aspectos:

• Seria difícil incluir a  e manter na plataforma pré-pago de cada Prestadora todas
as combinações possíveis de CSP, seus Planos de Serviço, diferentes tarifas e
suas alterações (promoções, descontos, etc.) etc.

• Os créditos são adquiridos previamente pelos usuários junto à sua Prestadora e
registrados e debitados "on line" por ela

• As plataformas existentes no mercado não comportam esse modelo, o qual
envolveria procedimentos que, ao que se saiba, só seriam praticados no Brasil.

• Mesmo que fosse possível tecnicamente ao cliente adquirir cartões de diversas
operadoras para utilizá-lo no serviço pré-pago, escolhendo, a cada chamada, a
prestadora de sua preferência,  isto representaria um aumento expressivo de
custo para ele, o que contraria o pressuposto básico de se dar  melhores
condições aos usuários.
Desta maneira, defende-se a aprovação da redação proposta que mantém o
espírito da redação das Diretrizes, porém, com a importante mudança de
permitir ampliar o leque de opções para os usuários celulares, no
estabelecimento das ligações de Longa Distância, dando-lhe o direito de ter sua
chamada completada mesmo que não tecle o CSP.

ITEM DA PROPOSTA:
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Artigo 6º

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.

Proposta de Redação:

A Anatel, editará regulamentação para o SMP, conforme determinado neste
capítulo, observado o disposto no art. 34.

Justificativa da Proposta de Redação:

Sugerimos que sejam retirados os termos “em substituição aos regulamentos e
normas que disciplinam o SMC” porquanto tal conjunto normativo não poderá
ser substituído, devendo permanecer em vigor para regular a situação das
prestadoras de SMC que não desejarem se adaptar para o SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 7º

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.

Proposta de Redação:

“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 de Prestação de serviço, ou parte dela.”
Justificativa da Proposta de Redação:
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A expressão “área geográfica de prestação de serviço” contida na redação
original das Diretrizes é redundante, já que foi definido o conceito de Área de
Prestação no artigo 4, II.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 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.

Proposta de Redação:

As alterações no controle societário de prestadora de SMP estarão sujeitas a
aprovação da Anatel mantidas as condições pré estabelecidas indispensáveis à
expedição e manutenção da autorização.

Justificativa da Proposta de Redação:

Primeiramente sugerimos a substituição do termo “controle” para o termo
“aprovação” tendo em vista as competências desta Agência e os limites de seu
poder fiscalizador. Em segundo plano ressaltamos que as condições de
manutenção da autorização devem ser pré-estabelecidas em regulamento para
que tais situações não se sujeitem a eventual análise subjetiva.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 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.

Proposta de Redação:
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Inserir parágrafo com a seguinte redação:
“A regulamentação deverá estabelecer os prazos para alteração de controle
prevista no “caput””

Justificativa da Proposta de Redação:

As alterações de controle previstas no caput deverão obedecer a determinados
prazos a fim de assegurar a competição a serem estabelecidos pela
regulamentação do SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 11

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

Artigo 11 - I

I – Subfaixa “A”:

(I.1) Transmissão da Estação Móvel: 824 MHz a 835 MHz
845 MHz a 846,5 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 869 MHz a 880 MHz
890 MHz a 891,5 MHz

(I.2) Transmissão da Estação Móvel: 1900 MHz a 1905 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1980 MHz a 1985 MHz

Artigo 11 - II

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: 1905 MHz a 1910 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1985 MHz a 1990 MHz

Artigo 11 - III

III – Subfaixa “C”:

Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz

Artigo 11 - IV

IV – Subfaixa “D”:

Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz

Artigo 11 - V
V – Subfaixa “E’:

Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz

Proposta de Redação:

ALTERAÇÃO DA EXPANSÃO DE FREQUÊNCIA NAS SUB-FAIXAS “A” e
“B”
Ø Alterar a largura  da sub-faixa de 1900 MHZ de 5 para 10 MHZ;

Ø Incluir a adição  de 10 MHZ na sub-faixa de 1800 MHZ.

ALTERAÇÃO DA EXPANSÃO DE FREQUÊNCIA NAS SUB-FAIXAS  “C”,
“D” e “E”
Ø Incluir uma sub-faixa de 900 MHZ, com largura de 10 MHZ.
Artigo 11 O espectro de radiofreqüências destinado à prestação
do SMP fica subdividido nas seguintes subfaixas:
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Artigo 11 – I

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-A) Transmissão da Estação Móvel: 1900 MHz a 1910 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1975 MHz a 1985 MHz

(I.2-B) Transmissão da Estação Móvel: 10 MHZ na sub-faixa de
1800 MHZ (A definir)
Transmissão da Estação Radiobase: 10 MHZ na sub-faixa de
1800 MHZ (A definir)

Artigo 11 – II

 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-A) Transmissão da Estação Móvel: 1910 MHz a 1920 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1985 MHz a 1995 MHz

(II.2-B) Transmissão da Estação Móvel: 10 MHZ na sub-faixa
de 1800 MHZ (A definir)
Transmissão da Estação Radiobase: 10 MHZ na sub-faixa de
1800 MHZ (A definir)

Artigo 11 – III

 III – Subfaixa “C”:

(III-1) Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz

(III-2) Transmissão da Estação Móvel: 10 MHZ na sub-faixa de
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900 MHZ (A definir)
Transmissão da Estação Radiobase: 10 MHZ na sub-faixa de
900 MHZ (A definir)

Artigo 11 - IV

IV – Subfaixa “D”:

(IV-1) Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz

(IV-2) Transmissão da estação Móvel: 10 MHZ na sub-faixa de
900 MHZ (A definir)
Transmissão da Estação Radiobase: 10 MHZ na sub-faixa de
900 MHZ (A definir)

Artigo 11 – V

 V – Subfaixa “E’:

(V-1) Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz

 (V-2) Transmissão da Estação Móvel: 10 MHZ na sub-faixa de
900 MHZ (A definir)
Transmissão da Estação Radiobase: 10 MHZ na sub-faixa de
900 MHZ ( A definir).

Justificativa da Proposta de Redação:

A introdução de novos operadores móveis no mercado brasileiro oferece
oportunidade para gerar benefícios adicionais para os usuários de serviços
móveis. É sabido, porém, que novos competidores, ao entrar no mercado,
experimentam importantes desvantagens em relação aos operadores existentes,
que já dispõem de marca reconhecida, redes estabelecidas e base de clientes
bem consolidadas. É imperativo, portanto, que a Anatel esteja atenta para, onde
apropriado, estimular a entrada de novos competidores a fim de garantir que o
mercado usufrua plenamente os benefícios trazidos com o aumento da
competição.
A alocação de faixas adicionais de freqüência para o SMP constitui um dos
elementos mais importantes do novo regime regulatório e terá um impacto
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significante nas operações dos novos entrantes e no desenvolvimento sustentado
do mercado.
A fim de alcançar um relativo equilíbrio no mercado móvel, os novos
operadores do SMP deveriam beneficiar-se de largura de banda complementar
que lhes permita competir em pé de igualdade com os operadores existentes, tal
como demonstra a experiência internacional.
Segundo a proposta de Diretrizes, estes últimos estarão se beneficiando de um
total de 35MHz, distribuídos entre as bandas de 800MHz e 1.900 MHz. Para
que exista equilíbrio entre novos operadores e operadores existentes, a Anatel
deveria permitir que os novos entrantes do SMP também possam usar
freqüências adicionais, especificamente  na banda de 900MHz.
A proposta que ora se faz justifica-se pelo fato de  não existir nas Diretrizes
vedação a que os novos entrantes possam beneficiar-se de espectro adicional
para implementar os SMP.
Além disso, a proposta justifica-se sobre o ângulo técnico, como por exemplo,
nas áreas rurais, onde a faixa de 1.800MHz destinada aos novos entrantes é
ineficiente para a implementação de uma rede de serviços móveis, pois exige a
implantação de um grande número de ERBs. Em contraste, a faixa de 900MHz
permite a implementação mais rápida e menos custosa de uma rede de SMP
trazendo, com resultado os benefícios em termos de preço e qualidade esperados
pelos respectivos usuários.
Nesse passo, a Anatel poderia atribuir aos novos operadores do SMP das Bandas
C, D e E, freqüências adicionais (2x10MHz) na faixa de 900MHz, podendo
estabelecer, por exemplo, condições, como a demonstração por parte da nova
operadora, de que a faixa de 1.800MHz em determinada área não é eficiente
para a implementação do projeto.
Em suma, a outorga de freqüências adicionais na faixa de 900MHz aos novos
entrantes traz duas importantes vantagens para o modelo do SMP: a) facilita a
entrada dos novos competidores nas Bandas C. D e E, compensando as suas
desvantangens iniciais; b) permite uma utilização mais eficiente do espectro de
radiofreqüência.
Por outro lado, a proposta de ampliação de 5  para 10 MHZ na banda de 1900
MHZ, para as Sub-Faixas “A” e “B” se justifica porquanto, se adotada a mesma
tecnologia, provavelmente utilizada nas bandas C, D e E, ou seja, “EDGE
CLASSICO”, poderemos ter, em 5 MHZ, apenas 2 portadoras por setor.
Segundo nossas projeções, 2 portadoras por setor são suficientes apenas para
atender à demanda de serviços de baixa velocidade (56 kbps), até o final de
2002. Portanto, já no final daquele ano será necessária a terceira portadora,
motivo pelo qual se justifica a proposta de ampliação da faixa adicional para 2
vezes 10 MHZ (faixa de 1900MHZ)
Entendemos que, em função das características da rede de cada operadora e
levando-se em conta a tecnologia adotada por elas, deva ser dada a possibilidade
de opção pela sub-faixa 1800 ou 1900 MHZ.
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ITEM DA PROPOSTA:

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:

Proposta de Redação:

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:

Justificativa da Proposta de Redação:

O artigo 167 da LGT, ao disciplinar a autorização de uso de radiofrequência,
permite um prazo de vigência de até vinte anos, prorrogável uma única vez por
igual período. Tendo em vista os vultosos investimentos a serem realizados
pelas novas operadoras de SMP na implantação de suas redes e na captação de
novos clientes, o prazo de 15 (quinze) anos, fixado nessas Diretrizes, se afigura
insuficiente para gerar o esperado retorno dos investimentos realizados.
Destarte, a ampliação deste prazo para 20 (vinte) anos, conforme o previsto no
artigo 167 do LGT, apresenta-se como mais adequada para o modelo do SMP.

Proposta de Redação:

Incluir parágrafo único ao artigo nos seguintes termos:
“A regulamentação deverá definir as condições de limpeza do espectro de
radiofreqüência associado levando em consideração os prazos e obrigações
definidos nessas diretrizes, no Edital de licitação  e no regulamento do SMP”

Justificativa da Proposta de Redação:
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Os interessados em se converter ao SMP e, principalmente os que desejam
participar do procedimento licitatório para obtenção da autorização precisam
saber as condições e garantias da limpeza do espectro de radiofreqüência a fim
de assegurar a efetiva implementação e operação do serviço e avaliar os custos
envolvidos a fim de contabilizá-los em sua proposta econômica na licitação.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 13 - Parágrafo único

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

Proposta de Redação:

Suprimir o dispositivo

Justificativa da Proposta de Redação:

A redação deste parágrafo é incoerente com o “caput” do artigo que prevê a
liberdade do mercado e a ampla competição tratados nos artigos 70, 104 e 129
da LGT. Não bastasse  isso, essa normaofende o princípio da isonomia ao impor
tratamento diferenciado, quanto à pratica de preços, à prestadoras dos mesmos
serviços e nas mesmas condições, já que, ao migrarem para o SMP, as
prestadoras do SMC se submeterão às mesmas condições regulatórias que
aquelas que obtiverem suas autorizações por meio do procedimento licitatório.

ITEM DA PROPOSTA

Artigo 15

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

Proposta de Redação:
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“A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras
observado o disposto no artigo 152 da LGT e na regulamentação, que deverá
estabelecer valores de referência das tarifas de uso a serem observados no
processo de negociação da interconexão e em eventuais processos de
arbitragem.”

Justificativa da Proposta de Redação:

O estabelecimento de valores de referência, norteadores das negociações
objetiva evitar o surgimento de entraves entre as prestadoras nos processos de
negociação e, por conta disso, a instauração de inúmeros processos de
arbitragem perante a Agência. Além disso, o estabelecimento desses parâmetros
objetiva resguardar a saúde econômica das empresas, proporcionando operações
viáveis.

Proposta de Redação:

Incluir um parágrafo segundo com a seguinte redação:
“§ 2º - A condição estabelecida no parágrafo anterior poderá deixar de ser
aplicada nos horários de baixo tráfego.”

Justificativa da Redação Proposta:

A inclusão do parágrafo segundo sugerido objetiva atribuir maior flexibilidade
às operadoras no oferecimento de serviços e descontos que visem incentivar os
seus usuários a utilizar os serviços nos períodos que usualmente têm menor
tráfego. A exceção sugerida permitirá que as prestadoras beneficiem seus
usuários sem, todavia, violar qualquer norma regulamentar.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 17

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

Proposta de Redação:
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A prestadora cumprirá as metas de qualidade fixadas pela Anatel para o SMP,
nos termos da regulamentação específica do SMP.

Justificativa da Proposta de Redação:

A redação original não especifica qual a regulamentação que determinará as
metas de qualidade para o SMP. Sugerimos que seja esclarecida tal omissão,
especificando-se que trata-se da própria regulamentação do SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

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.

Proposta de Redação:

“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, que
deverá considerar a utilização de padrões unificados a nível de todas as redes
no país e a promover suas eventuais alterações somente após ampla consulta às
partes interessadas.”

Justificativa da Proposta de Redação:

Os operadores de SMP atuantes no mercado devem sujeitar-se somente a
padrões que tenham sido estabelecidos pelo órgão regulador. Não podem – e
nem devem - ficar à mercê de mudanças que venham a ocorrer por iniciativa dos
operadores privados, especialmente os do mercado de telefonia fixa para cujo
modelo o SMP estará convergindo.
De outro lado, ao ângulo da convergência anunciada por essas diretrizes, seus
objetivos serão melhor alcançados se os padrões a serem estabelecidos pela
Anatel forem únicos em todo o território nacional.
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.

Proposta de Redação:

Inserir um parágrafo único com a seguinte redação:

“Parágrafo único. A interligação entre plataformas, que não seja para fins de
interconexão, como as plataformas de roaming, deve ser negociada entre as
partes envolvidas.”

Justificativa da Proposta de Redação:

A inclusão do parágrafo único tem por objetivo flexibilizar as negociações entre
as operadoras no que se refere ao estabelecimento de acordos envolvendo
plataformas do SMP que não tenham vinculação direta com a rede fixa.

ITEM DA PROPOSTA:

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.

Proposta de Redação:

A rede da prestadora de SMP possibilitará o atendimento de todos os seus
usuários, inclusive visitantes, nas localidades atendidas por ela, em sua Área de
Prestação, desde que compatível com o padrão de tecnologia utilizado.

Justificativa da Proposta de Redação:

A obrigatoriedade do atendimento dos usuários nas localidades atendidas,
independentemente do padrão de tecnologia utilizado, inviabilizaria a renúncia
de uma de suas licenças, em favor de uma empresa banda A ou banda B, uma
vez que não seria possível tecnicamente o cumprimento do disposto neste artigo.
Portanto, devemos condicionar a referida obrigatoriedade à existência de padrão
tecnológico compatível entre as diversas localidades atendidas.
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ITEM DA PROPOSTA :

Artigo 21

A Anatel promoverá licitação para expedição de autorizações do SMP,
observado o disposto nestas diretrizes.

Proposta de Redação:

A Anatel promoverá licitação para expedição de autorizações do SMP,
observado o disposto nestas diretrizes e ao seguinte:
I – (texto do artigo 21 § 1º)
II – (texto do artigo 21 § 4º)

Justificativa da Proposta de Redação:

Sugerimos que os parágrafos 2º e 3º do artigo 21 tenham outra redação e sejam
deslocados para o capítulo III, que trata das disposições gerais, de modo que o
texto o artigo 21 das Diretrizes teria a disposição sugerida acima.

ITEM DA PROPOSTA :

Artigo 21 § 2º

Cada empresa licitante vencedora terá direito, ainda, a:

Proposta de Redação:

As prestadoras do SMP terão direito, a:
(este artigo deve ser deslocado para o capítulo III que trata das definições e
características do serviço)
Justificativa da Proposta de Redação:

Do modo como está redigido o artigo em comento, apenas as empresas que
vencerem o procedimento licitatório terão direito às autorizações de STFC na
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modalidade de Longa Distância Nacional e Internacional, sem que qualquer
outro artigo dessas Diretrizes faça menção à situação das prestadoras do SMC
que migrarem para o SMP.
Assim, a redação deste artigo, do modo como está, acaba impondo uma
diferenciação entre as futuras prestadoras do SMP, na medida em que criará
duas espécies de prestadoras: (i) aquelas que participarão do certame licitatório
e que ganharão a autorização do  STFC e (ii) aquelas antigas prestadoras de
SMC que migrarem para o SMP e que não poderão prestar o STFC.
Ou seja, conceder a prerrogativa de poder prestar o STFC nas modalidades
longa distância nacional e internacional apenas àquelas prestadoras que
participarem do procedimento licitatório significa impor condições distintas para
empresas que estarão em condições iguais, ofendendo o princípio constitucional
da isonomia, assegurado, in casu, pelo artigo 127, VI da LGT e favorecendo
determinadas empresas no mercado, o que importa num prejuízo à competição.
A redação sugerida, por outro lado, proporciona a todas as operadoras do SMP,
independentemente do modo como adquiriram a autorização do serviço, a
outorga do STFC na modalidade longa distância nacional e internacional,
mantendo a relação de isonomia entre as prestadoras e a igualdade de condições
de competição.
Por fim acreditamos que com esta redação o artigo melhor se enquadra no
capítulo III das diretrizes, que trata das características gerais do serviço.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 21 - § 3º

§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.

Proposta de Redação:

§3º Não serão expedidas as autorizações previstas no parágrafo anterior para
empresa que já seja concessionária ou autorizada para prestação do STFC, na
modalidade de longa distância, em qualquer de suas formas, conforme
regulamentação.
Justificativa da Proposta de Redação:

O artigo em comento tem a finalidade de não outorgar mais de uma autorização
para a prestação do STFC na modalidade longa distância nacional e
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internacional para as empresas que já são autorizadas e concessionárias do
serviço. No entanto, a redação original não deixa clara essa pretensão
confundindo o interprete, tendo em vista que as autorizações referidas
compreendem um serviço que será prestado em todo o território nacional e não
dentro de determinada área geográfica, conforme sugerido pelo artigo.
Desta forma, sugerimos a redação supra a fim de esclarecer tal situação.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 21 - § 4º

§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.

Proposta de Redação:

§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,
de acordo com as condições previstas na regulamentação do SMP.

Justificativa da Proposta de Redação:

A regulamentação do SMP deverá estabelecer as condições de prestação e
implementação do serviço, de forma que o artigo em comento deve ressaltar que
o início da prestação do SMP deve observar o disposto em tal regulamentação.

ITEM DA PROPOSTA:

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.

Proposta de Redação:
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Inserir um § 3º ao artigo com a seguinte redação:
“O disposto no caput deste artigo não se aplica às empresas concessionárias ou
autorizadas do SMC que sejam controladas ou coligadas à concessionária de
STFC que adaptarem seus instrumentos de autorização e concessão para o
SMP e que participarem da licitação da sub-faixa “C”para fins de se adequar
ao modelo proposto nas presentes diretrizes”.

Justificativa da Proposta de Redação:

A inserção do dispositivo sugerido é imprescindível para que seja garantida a
migração do SMC para o SMP conforme determinado pelos artigos 30 § 3º e 35
das Diretrizes.
Neste passo, deve ser permitida às empresas de SMC que adaptarem seus
instrumentos de concessão e autorização a participação na licitação da Subfaixa
“C” para que possam se adequar ao modelo proposto nessas Diretrizes e atingir
as mesmas condições competitivas no mercado.
A adaptação de seus instrumentos de autorização e concessão de SMC para o
SMP não importa em nova autorização de serviço de telecomunicações não se
aplicando o disposto no art. 10 § 2º do PGO, como bem frisou o artigo 30 § 3º
dessas Diretrizes.
Deste modo, aquelas empresas que migrarem para o SMC, ainda que
controladas e coligadas por concessionária de STFC poderão participar da
licitação da sub-faixa “C” com a finalidade de ampliar a sua área de prestação
do serviço, de forma a ajustar-se ao modelo do SMP, sem que isso implique em
‘nova autorização’ e confronte com o disposto no artigo 10 § 2º do PGO.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 26 - I

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

Proposta de Redação:
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I – assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de concessão
ou autorização a outrem ou desvinculação societária, no prazo de até doze
meses contado a partir da data de assinatura do Termo de Autorização; ou

Justificativa da Proposta de Redação:

O prazo definido na redação original não é suficiente para as empresas
concluírem as negociações societárias, conforme vêm demonstrando a prática.
Além disso, o artigo 87 da LGT prevê o prazo máximo de 18 meses, que é três
vezes superior ao fixado aleatoriamente pelo dispositivo em comento.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 26 - II

II – renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de serviço
e de outorga de radiofreqüências associadas.

Proposta de Redação:

II – renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de
serviço e de outorga de radiofreqüências associadas,no prazo de 18 meses.

Justificativa da Proposta de Redação:

A determinação do artigo em comento deve ser cumprida dentro de um prazo
estabelecido pela Agência. No entanto, o dispositivo não fixa tal prazo, de modo
que sugerimos que seja de 18 meses por analogia à legislação vigente.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 28 - § 1º

As propostas e documentos de habilitação relativos a todas as subfaixas serão
apresentados simultaneamente.

Proposta de Redação:
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As propostas e documentos de habilitação serão apresentados conjuntamente,
em cada etapa do procedimento licitatório relativo as subfaixas,de acordo com
estabelecido no Edital.

Justificativa da Proposta de Redação:

Pela redação atual, todos os envelopes relativos à documentação e proposta para
a licitação de todas as subfaixas, “C”, “D’” e “E”, deverão ser apresentados
simultaneamente.
No entanto, tal procedimento se mostra totalmente ineficiente e oneroso para
todos os envolvidos.
Isto porque, a licitação para as subfaixas “D” e “E” só ocorrerá após a
homologação e assinatura do termo de autorização da faixa “C”, de modo que
haverá um lapso temporal entre as etapas para  outorga das subfaixas.
Deste modo, os documentos de habilitação a serem apresentados quando da
licitação para a subfaixa “C” perderão a validade até que inicie a etapa seguinte.
As certidões que comprovam a regularidade fiscal e idoneidade financeira, por
exemplo, costumam a perder a validade entre 90 e 180 dias de sua expedição.
Assim, é evidente que quando da licitação para outorga das autorizações para as
subfaixas “D” e “E” os documentos apresentados quando do procedimento para
a subfaixa “C” terão perdido sua validade e precisarão ser renovados varias
veses.
O mesmo se pode dizer com relação à proposta econômica das licitantes que não
podem ser mantidas por longos prazos tendo em vista a oscilação do mercado e
as variáveis econômicas que influem em sua formulação, a exemplo do que
ocorreu com as licitação para outorga de TV a cabo em 1997.
Neste passo, a redação sugerida resolve a questão, na medida em que determina
que os envelopes deverão ser apresentados oportunamente quando da licitação
para cada subfaixa.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 28 - § 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.
Proposta de Redação:
O início das etapas previstas nos incisos II e III ocorrerá somente após o
término da etapa precedente, com a homologação do resultado e assinatura do
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Termo de Autorização, observado um prazo mínimo de 12 (doze) meses após a
data prevista para o início da operação dos serviços da Banda C.

Justificativa da Proposta de Redação:

Considerando a proposta de redação e suas justificativas relativas ao artigo 28 §
1º,  se a apresentação dos envelopes das propostas e documentação de
habilitação se der a cada procedimento licitatório, de cada subfaixa, conforme
sugerido, não há sentido em se manter a parte final do dispositivo em comento,
que se refere a devolução dos envelopes do vencedor relativo às demais
subfaixas da mesma região.
Por outro lado, o dispositivo ora comentado também não se ajusta à realidade
internacional do mercado de serviços móveis, como se verá a seguir.
A introdução de 3 novas licenças móveis por região estimulará a competição e
trará proveito aos consumidores, tudo de acordo com os objetivos consignados
na Lei Geral de Telecomunicações.
Porém, a introdução quase simultânea de 3 novas licenças por região certamente
não trará os benefícios desejados pela Anatel e pelos consumidores. Ao
contrário, se a Anatel licenciar neste momento somente as operadoras da Banda
C, restarão  assegurados, com maior rapidez, os benefícios da concorrência para
o mercado de serviços móveis. Além disto, ao deixar o licenciamento das
operadoras das Bandas D e E para mais tarde, a Anatel poderá monitorar e
avaliar a reação do mercado para decidir quando licitar as novas licenças.
Outro possível problema com o licenciamento simultâneo de mais de uma das
Bandas recém-criadas é o risco de insuficiência de capital para o investimento,
especialmente se a viabilidade do negócio estiver em questão.
Como é sabido, o principal mercado-alvo dos novos entrantes é constituído
pelas chamadas classes C, D e E, em que se subdivide a população brasileira.
Em nosso país, um dos mais aflitivos problemas reside na péssima distribuição
da renda nacional. Como abaixo demonstrado, dados estatísticos recentes
revelam que a disparidade entre a distribuição de renda e a renda per capita no
Brasil constitui grave problema, que se projeta nas análises de mercado
realizadas por aqueles que desejam investir em novos negócios no país.
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Consumidores norte-americanos, europeus ou japoneses, por exemplo, têm
poder aquisitivo para comprar não somente os mais sofisticados serviços
móveis, mas também os novos terminais que permitem acesso à Internet e que
custam atualmente entre US$ 100 e 200. No Brasil, um número infinitamente
menor de consumidores pode permitir-se a tais dispêndios, o que obrigará as
novas operadoras do SMP a subsidiar pesadamente a compra, por seus clientes,
desses aparelhos. Isso determinará, inevitavelmente, uma drástica redução das
suas margens de operação.
Por outro lado, tendo em conta a elevada concentração de renda no Brasil, o
atual mercado de serviços móveis já experimenta certa saturação na faixa dos
usuários mais rentáveis. Ainda assim, a penetração média no país é de somente
11% (maio de 2000). Os novos operadores do SMP serão forçados a atrair os
usuários mais rentáveis das operadoras existentes para viabilizar suas operações
(churn), pois os potenciais consumidores pertencentes a outras categorias
(menos abonadas) não terão capacidade de gerar receitas importantes para a
viabilização das operações. Com efeito, o universo dos novos usuários do
serviço móvel celular (em sua maioria pré-pagos) geram um ARPU médio para
as operadoras que hoje encontra-se na faixa de US$ 5 – US$ 10, portanto muito
abaixo do que era há dois anos.
Disso resulta o risco de viabilidade do próprio negócio, risco que se agrava na
medida em que são introduzidos 3 novos operadores em cada região do SMP.
A outorga escalonada das licenças representa um forte incentivo a que a
operadora da Banda C estabeleça sua posição no mercado rapidamente,
implantando-se e cativando clientes com a maior eficiência e celeridade, antes
da introdução de concorrência adicional. Isto resultará em implantação mais
rápida e, por conseguinte, em concorrência mais vigorosa no mercado de
serviços móveis.
A introdução escalonada de novas operadoras nas Bandas D e E não somente
proporcionará maior competitividade num um mercado de serviços móveis mais
sustentado, mas poderá também servir à introdução no Brasil dos serviços
móveis de 3G. Com o tempo, haverá maior evolução tecnológica no mercado, já
que as novas operadoras tendem a adotar a mais recente tecnologia disponível.
Em outras palavras, o escalonamento propiciará maior inovação tecnológica, em
harmonia com a intenção da Anatel de promover o licenciamento de operadoras
de serviço de 3G (IMT-2000) nos próximos dois a três anos.

ITEM DA PROPOSTA :

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
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decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no cumprimento de
critérios objetivos de preço, condições de entrega e especificações técnicas
estabelecida na regulamentação pertinente.

Proposta de Redação:

Suprimir o artigo

Justificativa da Proposta de Redação:

O procedimento imposto pelo artigo em comento influi na intimidade comercial
das prestadoras de SMP e impõe a adoção dos procedimentos instituídos pela
Resolução 155 da Anatel.
Tal Resolução aprovou o “Regulamento sobre procedimentos de contratação de
serviços e aquisição de equipamentos ou materiais pelas prestadoras de
serviços de telecomunicações”, que, em seu artigo 3º, obrigou as prestadoras
dos serviços de telecomunicações a adotar procedimento para suas contratações
de valor superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) consistente em
publicar na Internet os materiais, equipamentos ou serviços que pretende
adquirir.
Sendo pessoas jurídicas de direito privado, as prestadoras não estão submetidas
ao princípio da publicidade, tendo livre escolha para contratar e,
conseqüentemente, direito ao sigilo de seus procedimentos internos.
É o que preconiza o artigo 170 da Constituição Federal que, regulando a
atividade econômica, proclama os princípios da livre iniciativa e livre
concorrência.
De outro lado, a própria Lei Geral de Telecomunicações, em seu artigo 5º,
abrigou referidos princípios entre as prestadoras.
Além disso, a LGT em seus artigos 127, II e 128, I, ao cuidar do regime de
prestação dos serviços privados consagrou a competição livre, ampla e justa e a
liberdade do direito de exploração dos serviços.
Ora, o dispositivo em tela impõe limites a liberdade de contratação da
prestadora de serviço privado, o que além de ser inconstitucional é altamente
prejudicial porquanto as empresas ficam obrigadas a demonstrar às suas
concorrentes suas estratégias, dentro de um mercado competitivo.
Desta forma, o artigo em questão deve ser suprimido das Diretrizes ora
analisada.

ITEM DA PROPOSTA :
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Artigo 29 – Parágrafo Único
Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do regulamento
mencionado no artigo 2º, inciso VII

Proposta de Redação:

Suprimir o dispositivo

Justificativa da Proposta de Redação:

O regulamento referido no dispositivo em análise é o aprovado pela Resolução
155 da Anatel.
Conforme exposto na proposta de alteração do artigo 29 dessas Diretrizes, o
regulamento em questão, ao impor o dever de publicidade de suas contratações
às prestadoras, violou diretamente a Constituição Federal e a Lei Geral de
Telecomunicações.
Deste modo, não é possível adota-lo para o SMP que é serviço privado, onde a
liberdade de atuação no mercado é regra instituída pela própria LGT.
Ademais, tal Regulamento foi editado a fim de se operacionalizar o disposto nas
cláusulas 15.8 e 9.8 do Contrato de Concessão e Termo de Autorização do
STFC e nas cláusulas similares contidas nos Termos de Autorização e nos
Termos de Direito de Exploração de Satélite. Ou seja, não cabe sua adoção nas
presentes diretrizes face a inexistência de termo de autorização do SMP e de
qualquer regra legal que autorize sua adoção para o serviço em questão.
Dessa forma, adotar o presente regulamento para o SMP configura, além de
tudo, violação ao princípio da legalidade vez que cria obrigações a particulares
sem lei que as institua.

ITEM DA PROPOSTA:

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.

Proposta de Redação:

Inserir § 4º e § 5º  ao artigo com a seguinte redação:
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“§ 4º Os Termos de Autorização do SMP provenientes de adaptação dos
instrumentos de concessão ou autorização incluirão as autorizações para
prestação do STFC na modalidade longa distância nacional e internacional,
conforme o artigo 21 § 2º”

“§ 5º Os Termos de Autorização do SMP proveniente de adaptação dos
instrumentos de concessão e autorização do SMC ou da obtenção através do
procedimento licitatório conterão os mesmos direitos e obrigações.”

Justificativa da Proposta de Redação:

Conforme exposto no comentário ao artigo 21 § 2º, a autorização para prestação
dos serviços de STFC na modalidade longa distância nacional e internacional
deve ser assegurada a todos os prestadores do SMP e não somente aqueles que
vencerem a licitação, tendo em vista o princípio da isonomia entre as
prestadoras assegurado pela Constituição Federal e pelo artigo 127 da LGT,
sendo necessária disposição neste sentido conforme sugerido.
De outro lado, o texto sugerido no § 5º visa garantir a isonomia entre as
prestadoras, que deverão ser submetidas aos mesmos direitos e obrigações
independentemente da forma como adquiriram seus termos de autorização, bem
como para evitar que se tragam para o instrumento em questão obrigações
relativas à prestação do SMC que não devem prevalecer para o SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 30 - § 2º

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

Proposta de Redação:

§2º Os Termos de Autorização do SMP provenientes de adaptação dos
intrumentos de concessão ou autorização 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.
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Justificativa da Proposta de Redação:

O § 1º diz que os instrumentos de concessão e autorização é que serão adaptados
quando assinado o Termo de Autorização do SMP. Assim, os direitos de uso das
subfaixas deverão estar incluídos neste documento, ou seja no Termo de
Autorização do SMP resultante daqueles instrumentos de concessão e
autorização que foram adaptados.
Da maneira como esta redigido o artigo, permite-se a interpretação que os
direitos de uso ali descrito deverão estar contidos nos instrumentos que serão
adaptados e não no novo Termo de Autorização do SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 31 - Parágrafo único

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

Proposta de Redação:

Parágrafo único. A outorga de radiofreqüência relativa à expansão será feita a
título oneroso, nos termos do art. 48 § 1º inciso IV da LGT e conforme a
resolução 68 de 20 de novembro de 1968.

Justificativa da Proposta de Redação:

Sugerimos inserir a resolução 68 para esclarecer que o uso de radiofreqüência
deve obedecer ao disposto na regulamentação já existente sobre a matéria.

ITEM DA PROPOSTA:

Artigo 32 - I

I – de seis meses contados da adaptação prevista no art. 30; e

Proposta de Redação:

Suprimir o inciso
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Justificativa da Proposta de Redação:

As Diretrizes em comento permitem que as prestadoras do SMC adaptem seus
instrumentos de concessão ou autorização para o SMP a qualquer tempo. Desta
forma não há nenhuma razão em limitar a utilização das radiofreqüências a
partir da adaptação. Por outro lado, a preservação da competição é assegurada
pelo disposto no inciso II deste artigo que condiciona o uso da radiofreqüência
ao prazo de seis meses após do íncio da operação da primeira prestadora do
SMP.

ITEM DA PROPOSTA:

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:

Proposta de Redação:

As prestadoras do SMC que não adaptarem seus instrumentos de concessão ou
autorização ao SMP 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:

Justificativa da Proposta de Redação:

A adaptação do SMC para o SMP não é obrigatória, conforme reza o artigo 30
dessas Diretrizes. No entanto, o dispositivo em comento atribui a conversão
como fato certo, ao estabelecer condições “enquanto não ocorrer a adaptação”.

Ocorre que existe a possibilidade de determinadas prestadoras do SMC nunca
virem a realizar tal adaptação, devendo ser prevista e assegurada esta hipótese.
Deste modo, sugerimos a redação supra a fim de que esta situação seja
contemplada no artigo em comento.

______________________ # * #  _______________________
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