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São Paulo, 7 de agosto de 2000

Agência Nacional de Telecomunicações
Superintendência de Serviços Privados
Consulta Pública n.º 241, de 10 de julho de 2000
Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP
SAS Quadra 06 – Edifício Ministro Sérgio Motta – 2º Andar – Biblioteca
70313-900 – Brasília – DF
Fax: (61) 312 2002

A Telesp Celular S/A vem à Agência Nacional de Telecomunicações manifestar-
se sobre a Consulta Pública nº 241, de 10 de julho de 2000, que contém a Proposta de
Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP, nos termos que se
seguem.

Os presentes comentários encontram-se divididos em duas partes. Nesta
primeira comentam-se aspectos gerais do modelo que está sendo delineado para  a
implementação do Serviço Móvel Pessoal, SMP. Esses comentários servirão de
fundamento para as sugestões feitas na segunda parte, onde são tratados os
dispositivos da Consulta Pública propriamente ditos.

Introdução

É inquestionável a intenção da ANATEL de criar todas as condições propícias
para a introdução e operação do novo Serviço Móvel Pessoal, como instrumento para
ampliar a competição na prestação de serviços móveis no País e também para tratar
do uso de um bem público que lhes servirá de suporte: as faixas de radiofreqüência.
Não apenas em função de exigência legal atendida pela ANATEL, esta iniciativa é
necessária para indicar os princípios sob os quais se albergarão os detalhes dos
regulamentos e normas do SMP propriamente ditos, a serem futuramente submetidos
à consulta pública. Neste contexto reside a grande responsabilidade da Agência
Nacional de Telecomunicações pois suas decisões certamente influenciarão, de forma
positiva ou negativa, variados aspectos da vida nacional, o quotidiano dos usuários e
não usuários do SMP e até os Cofres Públicos.

Uma vez definido e clarificado esse conjunto de premissas, os agentes do
mercado e eventuais interessados na prestação do SMP poderão avaliar e traçar seus
planos de negócio, estratégias de operação e de disputa desse mercado, alavancando
a competição a níveis desconhecidos no cenário das telecomunicações brasileiras. Esta
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Consulta Pública reclama especial atenção e consequentemente os comentários da
Telesp Celular sobre as condições para a transformação do atual Contrato de
Concessão para exploração do Serviço móvel Celular em um Termo de Autorização de
SMP. Essa alteração pode se transformar numa ferramenta imprescindível, ou inócua,
para viabilizar o firme propósito da Telesp Celular de continuar a prestação de serviços
cada vez melhores ao público e de consolidar suas operações no Brasil num longo
prazo, quaisquer e quantos sejam os concorrentes.

A Lei Geral de Telecomunicações e a disciplina prescrita pelo Plano Geral de
Outorgas impõem que o Serviço Móvel Pessoal seja regido pelos princípios
constitucionais da atividade econômica.1 A Constituição, em seu artigo 170, define que
a ordem econômica será fundada na livre iniciativa, observados princípios como a livre
concorrência e a  defesa do consumidor. Portanto a medida dessa liberdade no regime
privado da LGT é oferecida pela própria Carta Magna, cujo art. 173 reserva para a Lei
o dever de regular os mecanismos de repressão do “abuso do poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário
dos lucros”.2 Tais regras constitucionais são a matriz que outorga à ANATEL, enquanto
órgão do Poder Executivo, o papel de observador, fiscal e repressor do abuso, da
dominação e da arbitrariedade, o que não lhe permite portanto tomar iniciativas
para definir os rumos da gestão quotidiana, em seus pequenos detalhes, de atividades
econômicas desenvolvidas em regime de competição.

Desse panorama normativo extrai-se a certeza que a Constituição confia às
forças do mercado competitivo um papel preponderante no desenvolvimento da
atividade econômica, onde a ANATEL deve desempenhar uma função eminentemente
reativa, sem prejuízo de seu papal de fiscalização. Forçoso concluir daí que a ANATEL,
ao regular o regime privado das telecomunicações, deve definir as grandes linhas do
SMP, que sirvam ao atendimento do interesse público,  mas por outro lado deve deixar
que as operadoras desse serviço se digladiem na busca da preferência do consumidor
com uso de todos os meios lícitos de competição. Não cabe portanto à ANATEL
regulamentar esses meios, mas simplesmente reagir quando seu uso ultrapassar os
limites da competição saudável para prejudicar o mercado.

Por esses motivos a própria Lei Geral de Telecomunicações bem define os
limites que separam uma intervenção legal da ANATEL de um intervencionismo
inconstitucional. Os condicionamentos administrativos no regime privado, reza o artigo
128 da Lei, sejam eles limites, encargos ou sujeições, devem observar “a exigência de
mínima intervenção na vida privada”: a liberdade deve ser regra; as proibições,
restrições e interferências, as exceções. Apenas necessidades reais e a adequação a
finalidades públicas específicas e relevantes justificam legalmente condicionamentos
regulamentares, tendo como norte sempre um proveito coletivo proporcional à
privação imposta, observando-se a necessidade de equilíbrio entre os deveres e
direitos das operadoras. São essas as hipóteses de trabalho que a Telesp Celular
aguarda ver consolidadas nas normas que regerão o SMP.

                                                                
1 Art. 126 da LGT
2 Constituição, art. 173, §4º
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Outro aspecto muito relevante no SMP diz respeito às faixas de freqüência para
sua exploração. É sabido que ANATEL indiretamente definiu a tecnologia a ser
empregada pelas prestadoras quando optou por destinar as faixas de freqüências de
1710 a 1755 MHz, 1775 a 1785 MHz, 1805 a 1850 MHz e 1870 a 1880 MHz para a
implantação de sistemas de telecomunicações móveis terrestres, conforme descritos
na Resolução nº 227 de 21 de julho de 2000. Trata-se do GSM, tecnologia
desenvolvida na Europa. Essa escolha exige, como primeira conseqüência, uma banda
com largura de 10MHz, como faixa minimamente necessária para viabilizar a
exploração comercial do serviço móvel.

A ANATEL deve permitir às atuais operadoras de SMC a opção de escolha da
faixa de freqüência adicional: em 1,8 GHz ou 1,9 GHz.  Mantida a premissa descrita na
consulta, de faixa adicional apenas nos 1,9 GHz, reduz-se severamente o interesse de
alterar o contrato de concessão de SMC para autorização de SMP. Um grande atrativo
para essa mudança seria a criação de sinergias da operação atual com operações em
outra áreas de exploração dos serviços, numa estratégia de consolidação. Essas
sinergias pressupõem uma operação com tecnologia GSM e referem-se a oferta de
roaming aos clientes, maior poder de barganha para aquisição de componentes de
rede e terminais para usuários, economias de escala nas operações, etc. A faixa
adicional apenas em 1,9GHz dificulta severamente todas essas possibilidades de
sinergia para a Telesp Celular caso pretenda explorar o SMP nas Regiões 1 e 2 do SMP,
tendo em vista as atuais operações na Região 3.

Do ponto de vista do usuário, a faculdade de escolher essa faixa adicional
garantirá no longo prazo uma competição mais vigorosa, com todos os benefícios daí
decorrentes. Explique-se: a Telesp Celular e os demais operadores de SMC já dispõem,
em maior ou menor grau, de ganhos de escala operacional para suportar
financeiramente os investimentos necessários, com menor necessidade de recorrer a
endividamentos externos que produzem efeitos tanto no resultado aos acionistas
quanto na balança de pagamentos nacional.

A Telesp Celular declina da oportunidade de sugerir uma solução para viabilizar
tecnicamente a possibilidade de opção por uma faixa adicional em 1,8GHz e reitera sua
confiança no juízo da ANATEL, tendo em consideração inclusive as discussões sobre a
Resolução nº 227, que continuam pertinentes.

Os comentários da Telesp Celular tem o intuito de colaborar com o trabalho da
ANATEL no desenvolvimento das diretrizes do serviço móvel pessoal, tendo como
premissa a crença nos efeitos benéficos da franca e leal competição, para atendimento
dos objetivos constitucionais e legais sobre o bom uso do espectro de radiofreqüência,
a proteção do patrimônio público, do consumidor e do usuário, e da liberdade de
competição e atuação dos operadores.
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Comentários

1.1 - Texto da Consulta:

Art. 2º. Estas diretrizes levam em conta a legislação vigente
aplicável, em especial:

1.2 - Texto proposto:

Introduzir o inciso X:

Art. 2º. Estas diretrizes levam em conta a legislação vigente
aplicável, em especial:
.....
X - 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

1.3 - Justificativa:

As diretrizes devem mencionar também as normas já editadas pela ANATEL que
tratam do valor do uso de radiofreqüência. A falta dessa menção não torna inválidas
ou inaplicáveis as disposições da Resolução nº 68 da ANATEL, que deve ser incluída
por uma questão de clareza para as Diretrizes.

2.1 - Texto da Consulta:

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; e

2.2 - Texto proposto:

Art. 4º. Aplicam-se, ainda, a estas diretrizes as seguintes definições:
I – Área de Registro: área geográfica contínua definida no contrato de
tomada de assinatura ao SMP, não maior que os limites geográficos
dos Estados da Federação; e

2.3 - Justificativa:

Este comentário parte do pressuposto que o SMP deverá oferecer a
possibilidade de escolha de operadora de longa distância. Nessa discussão devem ser
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claramente separadas duas variáveis inconfundíveis: a área de registro, de um lado, e
as chamadas com código de seleção de operadora, de outro.

As chamadas com escolha de prestadora de longa distância são tratadas nos
comentários sobre o artigo 5º das Diretrizes.

No que diz respeito à área de registro, esta variável é hoje definida no Contrato
de Tomada de Assinatura do SMC. Trata-se de uma variável negociada entre as forças
do mercado e a respectiva prestadora. A área de registro serve no SMC como fator de
diferenciação entre planos alternativos de serviço, que permitem ao usuário escolher
aquele mais afeito às suas necessidades. Por esse motivo e como era de se esperar,
por força da competição, essa variável vem sendo sistematicamente alargada em
benefício do consumidor. O simples fato de fixar em regulamento essa variável impede
o exercício dessas forças de mercado, contrariando os princípios legais expostos na
Introdução, em prejuízo do usuário.

Além disso, a competição entre as operadoras de SMC vem reduzindo as tarifas
VC2, entre áreas de registro de uma mesmo Estado, para os mesmos patamares do
VC1. A Telesp Celular, na sua área de concessão, já reduziu o valor do VC2 ao mesmo
patamar do VC1 em seus dois planos pré-pagos e em cinco planos pós pagos, que
contam com maciça adesão de clientes. Tal prática tarifária pode ser igualmente
constatada em grande parte dos planos tarifários disponíveis em todo o país. No STFC,
entretanto, para onde o usuário do serviço móvel está sendo levado, essa redução das
tarifas VC2 não ocorreu até os dias de hoje, nem há sinais de que venha a ocorrer. Em
termos práticos a obrigação do uso do Código de Seleção para uma ligação entre áreas
de registro (VC2) implicará para o usuário a obrigação de pagar o valor maior dessa
tarifa, praticado pela operadora de STFC, e será consequentemente privado de pagar
apenas o valor equivalente ao VC1, hoje praticado pelas operadoras de SMC. Perde o
usuário porque pagará mais.

Por esse motivo, na proposta da Telesp Celular, para fazer ligações destinadas a
usuário registrado em outro Estado o cliente deverá usar o Código de Seleção; no
mesmo Estado, a necessidade de código de seleção desaparece. Assim estão
perfeitamente dissociadas a área de registro das chamadas com código de seleção.
Essa proposta fomenta a competição sobre a variável “área de registro” e garante a
seleção de operadora de longa distância entre Estados da Federação, como se expõe
no item 3.3 a seguir.

A proposta contida na consulta pública é ineficaz para os usuários de serviços
móveis. A definição de áreas tarifárias iguais às do STFC gerará, além de confusão,
redução prática da competição e dos benefícios da competição para aqueles usuários
que usam o roaming nacional. Para fazer uma ligação qualquer, esse usuário
dificilmente saberá em que área de registro do STFC se encontra e para qual área de
registro deseja ligar. Sem essas duas informações - áreas de registro de origem e
destino da chamada - a escolha da operadora de STFC mais barata fica praticamente
inviabilizada. Note-se que nem mesmo a definição da área de registro como
coincidente com as áreas de numeração é capaz resolver esse problema de
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compreensão para o usuário, pois os limites das áreas de numeração são igualmente
imprecisos para o público em geral.

3.1 - Texto da Consulta:

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.

3.2 - Texto proposto:

Art. 5º. O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre
estações registradas num mesmo Estado da Federação ou acesso a
redes de telecomunicações de interesse coletivo.
§1º A comunicação originada em um Estado da Federação e
destinada a ponto localizado fora deste 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 entre Estados da Federação.
§3º A possibilidade de escolha, de que trata o parágrafo anterior, será
garantida ao usuário a partir de 1º de janeiro de 2002.
§4º A prestação do STFC na modalidade Longa Distância Nacional
ou Internacional para usuários do SMP dependerá de autorização
específica a ser outorgada com observância do Plano Geral de
Outorgas, aprovado pelo Decreto nº2.534 de 2 de abril de 1998.

3.3 - Justificativa:

É legalmente questionável a inclusão das chamadas originadas por terminais
móvel no escopo do Serviço Telefônico Fixo Comutado. Esse serviço de
telecomunicação foi definido pelo artigo 1º, §1º, do Plano Geral de Outorgas como
destinado à “comunicação entre pontos fixos determinados”. O Decreto que editou o
PGO não pode ser alterado por norma da ANATEL. Tal impossibilidade decorre da
própria Lei Geral de Telecomunicações, que informa ser o Presidente da República
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competente para editá-lo, cabendo à ANATEL apenas a função de propô-lo ao Poder
Executivo. Ou seja, um terminal de serviço móvel pessoal não pode ser considerado,
apenas em determinadas ligações, como ponto fixo para nenhum efeito,
principalmente para interpretação do Decreto nº 2534/98. Essa questão legal não pode
ser superada por artifícios de interpretação, pois não há como admitir que ponto fixo e
terminal móvel são semanticamente sinônimos. Trata-se na verdade de um novo tipo
de serviço de telecomunicação, o qual só pode ser explorado mediante a obtenção da
devida autorização perante a ANATEL.

Não bastasse esse impedimento legal, o regime público para exploração do
STFC exigiu a formalização de contratos de concessão, que são guiados pelo princípio
constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre obrigações e
direitos do concessionário e do Poder Público. O corolário desse princípio impõe que
todas as concessionárias de STFC de longa distância deverão oferecer algum tipo de
compensação ao Poder Público, em troca da inclusão no STFC do novo tráfego do
SMP, o qual jamais lhes coube explorar. Essa providência servirá para compensar o
desequilíbrio do contrato de concessão que penderá favoravelmente a esses
concessionários. Essa compensação das operadoras de STFC de longa distância pode
dar-se sob a forma de redução de tarifas do serviço básico, pagamentos em dinheiro,
acréscimos de obrigações de cobertura e universalização, etc. Caso não se faça essa
compensação ao Estado e à sociedade, por esse financeiramente valioso favor
regulamentar, a ANATEL estará prejudicando o patrimônio público, com todas as
implicações daí decorrentes.

Por esses motivos, é intempestiva a vinculação do SMP ao STFC. Esses dois
serviços podem seguir trilhas paralelas, visando um convergência futura  que ocorrerá
no momento que houver a liberalização total dos serviços de telecomunicação a
qualquer interessado em prestá-los, como preconiza o Plano Geral de Outorgas. Nesse
momento, a questão semântica acima descrita desaparecerá por completo, pois
qualquer que seja a característica do serviço, fixo ou móvel, este poderá ser prestado
mediante autorização.

Além dessas restrições legais e conceituais há que se ponderar uma situação
nada isonômica entre os novos operadores das bandas C, D e E, de um lado, e os
antigos, das Bandas A e B. As operadoras de SMC, que aderirem ao SMP, poderão
manter o regime de prestação até 31 de dezembro de 2002, conforme a Normas
Gerais de Telecomunicação 20 a 28 de 1996, sem código de seleção de prestadora de
longa distância e manutenção das receitas VC2 e VC3. As novas operadoras de SMP
deverão entretanto garantir essa possibilidade de escolha desde o início, obtendo
nessas chamadas apenas a remuneração de rede. Ou seja, haverá dois tipos de
operadoras de SMP: umas com a obrigação de permitir o uso de código de seleção de
prestadora, e outras sem essa obrigação.  Por esse motivo, deve ser permitido que as
novas prestadoras de SMP ofereçam o uso de código de seleção de prestadora quando
também passarem a fazê-lo as operadoras oriundas do SMC.

A proposta da Telesp Celular concilia todas essas questões legais e conceituais
do Plano Geral de Outorgas com a isonomia necessária entre operadoras de SMP e
operadoras de SMC. Assim, propõe-se que a escolha de operadora de longa distância
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no SMP seja possível a partir de 1º de janeiro de 2002, quando se inicia a competição
plena conforme o Plano Geral de Outorgas. Para não se caracterizar nenhum favor às
concessionárias do STFC, a prestação do serviço de longa distância para usuários
móveis deve ser feita mediante a competente autorização, outorgada também com
respeito às disposições do PGO.

4.1 - Texto da Consulta:

Art. 15. A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as
prestadoras, observado o disposto no art. 152 da LGT e na
regulamentação.
Parágrafo único. O somatório das remunerações pelo uso das redes
envolvidas em uma comunicação deve ser menor ou igual ao preço
de público cobrado efetivamente do usuário, considerando-se os
descontos oferecidos pela prestadora.

4.2 - Texto proposto:

Art. 15. A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as
prestadoras, observado o disposto no art. 152 da LGT e na
regulamentação.
Parágrafo único. O valor da remuneração de rede, devida pela
prestadora de SMP, não será afetado pelos descontos que ofereça ao
usuário que paga a chamada.

4.3 - Justificativa:

A Telesp Celular sugere substituir o parágrafo único para ratificar a liberdade de
negociação das tarifas de interconexão, conforme a Lei Geral. A ANATEL deve permitir
que as forças do mercado e a competição atuem nas tarifas de uso de redes. A
redação da consulta pública poderia suscitar discussões entre operadoras que
pretendessem aplicar, nas remunerações de rede devidas, os mesmos descontos
oferecidos aos usuários. Isso implicaria para cada operadora a obrigação de suportar o
ônus financeiro de um desconto oferecido ao usuário da outra operadora
interconectada. Além disso note-se que as operadoras de STFC não estarão regidas
pela regra do SMP, posto que a elas se aplica a Resolução nº33 da ANATEL. O
parágrafo único em consulta representa portanto um ônus apenas para as operadoras
de SMP, uma vez que o STFC continuará regido pela sua lex specialis.

Busca-se assegurar que os contratos de interconexão sejam celebrados com
segurança jurídica, onde os valores pactuados sejam alterados apenas de comum
acordo pelas partes, e não pela vontade unilateral de uma parte de repassar à
remuneração de rede os mesmos descontos que oferece na tarifa.
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Este artigo como um todo deve ser entendido como um alerta contra
“dumping”. De qualquer modo permanecem à disposição da ANATEL e dos demais
órgãos públicos os instrumentos legais para coibir essa e outras formas de competição
desleal e abuso do poder econômico. Excluídos esses casos de concorrência desleal, a
ANATEL deve permitir a livre atuação das forças de mercado na guerra de tarifas, tal
como exposto na Introdução, o que apenas pode beneficiar o usuário.

5.1 - Texto da Consulta:

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 ...
§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...

5.2 - Texto proposto:

Art. 30. Os instrumentos de concessão e autorização de SMC poderão
ser adaptados ao novo regime regulamentar, observado o disposto no
art. 214, V e VI da LGT.
§1º ...
§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 mesmo prazo das novas prestadoras de SMP.
§3º...

5.3 - Justificativa:

Por uma questão de isonomia e para incentivar a adaptação do contrato de
concessão do SMC para autorização de SMP, a ANATEL deve garantir para os atuais
prestadores o mesmo prazo para uso das radiofreqüências que venha a ser garantido
aos novos operadores.

6.1 - Texto da Consulta:

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
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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.

6.2 - Texto proposto:

Art. 32. O uso das radiofreqüências decorrentes da expansão prevista
no artigo anterior não poderá ocorrer antes 31 de junho de 2001.
I – (excluir)
II – (excluir)
Parágrafo único. (excluir)

6.3 - Justificativa:

Não há motivos para protelar o início da competição e os benefícios que
certamente trará para o usuário. A LGT não permite qualquer tipo de favor
regulamentar a novos operadores pelo simples fato de já existirem outros no mesmo
mercado. Assim, o uso da faixa adicional de radiofreqüência pelas operadoras de SMC,
que alterarem suas concessões para autorização de SMP, deve ocorrer no mesmo
momento em que a operadora da Banda C se comprometeu a iniciar suas operações.

7.1 - Texto da Consulta:

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 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.

7.2 - Texto proposto:

Art. 35. As prestadoras que adaptarem seus instrumentos de
concessão e autorização poderão consolidar suas operações e
controles societários, inclusive por meio de fusão ou incorporação de
empresas.

7.3 - Justificativa:
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A regra da consulta parece dar a entender que determinadas consolidações
estariam vetadas, sobretudo aquelas que podem interessar a Telesp Celular. Mais do
que isso, a regra em consulta parece ter sido concebida para afetar, e prejudicar,
apenas e unicamente a Telesp Celular, que seria a única operadora impedida de
consolidar operações. Esse tipo de restrição é discriminatória e nem faz sentido no
regime privado das telecomunicações.

Trata-se aqui de uma gama iniciativas de natureza societária que tem como
objetivo fortalecer a exploração do serviço. Como exposto na Introdução desta
manifestação, a exploração em regime privado do SMP, de acordo com os conceitos
constitucionais e legais que lhe servem de suporte, não pode coibir ou vetar a priori as
consolidações entre operadores do serviço. As Diretrizes do SMP devem reproduzir o
mesmo voto de confiança contido na Lei Geral de Telecomunicações para as forças do
mercado, em prol das prestadoras desse serviço.

Tal como já mencionado, não existe fundamento legal para presumir que tais
operações entre prestadores em regime privado são nocivas pelo simples fato de
poderem ocorrer. Ao contrário, a LGT dispensa a ANATEL dessa inglória “tarefa de
imaginar” se determinada consolidação irá causar malefícios ao mercado ou ao
consumidor. Essa função cabe ao CADE, que pode sim receber os subsídios da ANATEL
conforme o artigo 7 da LGT. Entretanto, mesmo o CADE não pode proibir essas
consolidações de modo genérico. O controle do CADE sobre esse tipo de assunto é
feito caso a caso, com a discussão das conseqüências que podem ser antecipadas de
modo mais concreto, ponderando todas as vantagens e desvantagens.

Por esses motivos, o texto da consulta pública deve ser alterado pois tem a
pretensão de regular um assunto cujo tratamento cabe ao CADE, no exercício de
função sua, atribuída pela Lei nº 8.884/94 e referendada pela LGT.

Atenciosamente,

Gilson Rondinelli Filho
Vice-presidente de Negócios e Rede
Telesp Celular
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