
CONTRIBUIÇÃO

Comentários a respeito da CP 241 emitida pela ANATEL em 11 de julho de 2000

a respeito das Diretrizes para Implantação do SMP no Brasil

Art. 4o - Área de Registro.

Considerando a tendência mundial de evolução da quantidade de assinantes móveis,
devendo ocorrer inclusive nos próximos anos no Brasil uma quantidade maior de
assinantes móveis que fixos, bem como a impossibilidade em alguns casos de
estabelecer uma zona de fronteira claramente delimitada entre áreas de tarifação
limítrofes por características próprias do sistema celular, propomos a seguinte nova
redação para o item I.

“”I - Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde
é prestado o SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma ou mais áreas de
Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinada ao uso do público em
geral; e””

Art. 5o - Longa Distância

A respeito do parágrafo 2o faz-se necessário definir como isso se aplica aos assinantes
pré-pagos, já que o mesmo precisaria ter créditos em todas as operadoras de longa
distancia existentes para poder efetuar a escolha de portadora de maneira idêntica a um
assinante pós-pago.

Uma maneira de resolver esta situação é permitir ao cliente pré-selecionar (por contrato) a
sua prestadora de longa distancia para todas as chamadas que fizer, tornando
desnecessária a opção a cada chamada.

Art. 7o - Mais de uma autorização ou concessão em uma mesma área.

Sugerimos que as prestadoras existentes tenham a opção de operar, na sua área
geográfica atual de prestação do SMC, em mais de uma Subfaixa.  Entendemos que a
adoção desta sugestão levaria a um número maior de participantes no processo de
licitação para expedição das autorizações de SMP, bem como um tempo menor de
ativação, após a emissão da autorização.  Entendemos, também, que haveria um ganho
em escala adicional para a prestadora que levaria à conseqüente redução nas tarifas.

Art. 11o -  Espectro de freqüências

De maneira a reduzir os custos de aparelhos para os assinantes e simplificar o processo
de roaming internacional propomos que a faixa adicional a ser disponibilizada para
prestadoras de banda A e B seja nas seguintes freqüências:

“”(I.2) Transmissão da Estação Móvel   1965 a 1970 MHz
Transmissão da Estação Radio Base  1885 a 1890 MHz

(II.2) Transmissão da Estação Móvel   1970 a 1975 MHz



Transmissão da Estação Radio Base  1890 a 1895 MHz””

Art. 13o -  Limites de preço de público

Em primeiro lugar encontra-se uma contradição no parágrafo único deste art.  13. Há
remissão ao art. 129 da LGT. Porém, este artigo apenas vem confirmar o que estabelece
o caput do art. 13. Ou seja, deixa claro que o escopo é permitir a competição livre, justa e
equânime, ressalvados alguns itens do art. 136, § 2° da LGT, este sim aludindo
remotamente às condições de proposta ofertadas em licitação.

Mas o cerne da questão reside na incoerência de promover uma ‘migração parcial’ do
regime de concessão (regime público) para o regime de autorização (regime privado).
Caso permaneça esta restrição à liberdade de preços estar-se-á produzindo regime misto
de prestação de serviços, um arremedo de autorização, sem amparo na LGT.

Poder-se-ia argumentar que as prestadoras que receberam suas outorgas mediante
prévia licitação estariam vinculadas às suas respectivas propostas, principalmente no
tocante à tarifa. A liberdade tarifária viria de encontro ao princípio da licitação. Ora, esse
obstáculo já foi superado quando da proposta de migração do regime de concessão para
autorização (LGT, art. 214, VI). Tanto a “migração de concessão para autorização” quanto
a “superação das limitações tarifárias previstas  na proposta” são medidas pró-
competitivas. Trata-se, em ambos os casos, de prestigiar princípio retratado em vários
artigos do Título III da LGT (ex.: art. 127, 128, 129).  O mesmo argumento que presidiu a
solução pró-autorização impõe a solução pró-liberação dos limites tarifários.

Promover a concorrência é objetivo fundamental que permeia a LGT, e sobre a base da
qual deve entender-se todos os demais objetivos. A condição de competição entre as
operadoras destes serviços, com respeito ao princípio da igualdade de oportunidades,
suprimindo os direitos especiais e exclusivos, foi e é o fio condutor da desestatização
deste setor no Brasil, onde não mais será possível retroceder.

Em vista do acima exposto e também considerando o direito adquirido de assinantes já
vinculados a cada operadora de SMC bem como o espirito que norteou a licitação das
concessões de SMC propomos a seguintes redação alternativa para o art. 13 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,  sendo que tais limites deverão ser obrigatoriamente
observados para os assinantes já vinculados a algum plano de serviço da prestadora na
data de assinatura do termo de autorização do SMP mencionado no art.30 parágrafo
primeiro deste documento. As prestadoras de SMP ficam livres para ofertar novos
serviços e planos de serviços independentemente do definido na norma 23/ 96 de 4 nov.
1996 e da resolução 226 de 15 jun. 2000.””

Art. 15o - Remuneração pelo uso das redes.

Tendo em vista as estruturas de preços já existentes, os contratos de interconexão
vigentes e as implicações disto nas prestadoras de STFC e SMP, sugerimos que a
remuneração pelo uso das redes seja detalhada de tal forma a se evitar situações de



impasse e garantir a interconexão.  Propomos também a seguinte redação alternativa
para o parágrafo único deste artigo:

“”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 do SMP e sujeitos aos mesmos
critérios de reajuste e periodicidade mencionados no parágrafo único do art. 13.””

Art. 18o  - Interconexão de redes

Considerando a rede já em operação no SMC (bandas A e B), bem como a
necessidade de prestação de serviços diferenciados ao assinante móvel em
relação ao assinante fixo, entendemos que a convergência de especificações
da maneira proposta pode vir a se tornar um ônus excessivo para a
prestadora, levando a conseqüências em termos de aumento de preços e
limitação de serviços ao cliente final. Em vista disto propomos a seguinte
redação alternativa ao art. 18
“”As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP devem fazer uso de
tecnologias e sistemas que garantam a interconexão entre as redes do SMP e STFC
observado o disposto na regulamentação.””

Propomos também a retirada do parágrafo único, uma vez que o objetivo do mesmo já é
alcançado de imediato com a proposta acima.

art. 19 - Prestação do serviço

Considerando que o assunto de roaming com outras empresas já é tratado no art. 20 e
que o termo “visitante” pode levar a diferentes interpretações, propomos a seguinte nova
redação para este artigo:

“”É obrigatório que a rede da prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus
usuários nas localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação.””

Art.  28o Parágrafo 1o - Entrega das propostas.

Sugerimos que as propostas e documentos de habilitação de cada uma das subfaixas “D”
e “E” sejam apresentados no início do respectivo processo de seleção de cada uma de
maneira que as condições apresentadas pelos concorrentes reflitam da maneira mais fiel
possível as condições de mercado vigentes no momento.

Art. 29o - Contratação de serviços, equipamentos e materiais.

Sugerimos a retirada deste artigo e do seu parágrafo único, por entendermos que essa
regra descaracteriza o espírito de liberdade que está implícito nas autorizações. Percebe-
se que a LGT classifica como serviço público, sujeito ao regime jurídico típico de serviço
público, apenas alguns serviços e atividades de telecomunicações, notadamente o STFC.
Os demais serviços de telecomunicações, no qual inclui o SMC ou SMP, são
considerados atividades privadas, sujeitando-se ao regime jurídico afeto a este ramo.
Sem dúvida, o sentido original do texto da LGT está em inovar para a concepção dos
serviços de telecomunicações. Ou seja, excluir do campo dos serviços públicos, por lei, as
atividades de telecomunicações que possam funcionar bem no regime privado, as quais



passarão para o campo do serviços privados, em que a exigência de licitação ou qualquer
outro procedimento formal  torna-se desnecessário.

Adicionalmente entendemos que este procedimento em alguns casos pode trazer
ameaças a prestação do serviço de forma adequada ou com qualidade pois abre a
possibilidade a fornecedores insatisfeitos ou com intenções escusas de paralisar ou
atrasar o processo de aquisição das prestadoras do SMP.

Art. 35o - Transferência de contrôle societário das prestadoras existentes.

Sugerimos incluir como esclarecimento adicional menção expressa a
possibilidade de ocorrerem transferencias de controle societário entre
empresas de diferentes bandas (A ou B) desde que com áreas de prestação não
coincidentes, surgindo dai a possibilidade de uma operadora de SMP,
consolidada a partir da fusão de operadoras da mesma área venha a prestar o
serviço em banda A ou B conforme a região

Como proposta adicional propomos que seja incluída na regulamentação, de forma similar
ao que ocorreu na licitação do SMC, a data mais cedo na qual se pretende iniciar a
emissão de termos de autorização para operação de sistemas de 3a geração no Brasil.
Esta informação é de grande valia na elaboração da forma mais acurada possível das
propostas para as 9 autorizações em questão neste documento.
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