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PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá outríl~
providências.
t

.

" €ONGRESSCi>

NA€I~NAL

decreta:

Art . 1° A exploração de Serviço Móvel Celular, a utilização de posição orbital e de
radiofreqüências associadas a satélite de telecomunicações, a exploração de Serviços de
Telecomunicações por Satélite, bem assim a utilização da rede pública de telecomunicações para
prestação de Serviços de Valor Adicionado, regulam-se por esta LeÃ e, no que for aplicável, pelas
disposições da legislação de telecomunicações e de concessões em vigor.
Art . 2° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto á
correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular e acesso por meio
de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual, e é interconectado à rede pública
de telfcomunicações.

§ 1°

O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas modalidades, sera explorado,
mediante concessão, pelo prazo de quinze anos, renovável por igual periodo.

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por
meio de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencentes,
direta ou indiretamente, a brasileiros.

§ 3° Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões ào
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência
desta Lei, nos termos dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os respectivos
prazos remanescentes.

§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Telefônico Público ficam obrigadas a prover
interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não
discriminatórias.

Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação,
que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencentes, direta ou indiretamente, a brasileiros.

§ 1° O serviço será explorado, mediante concessão, por prazo de até quinze anos,
renovável por igual periodo .

§ 2° A concessão assegurará o direito à ocupação das posições orbitais-notificadas pelo
Brasil e à consignação das radiofreqüências associadas aos satélites, cuja estação de controle devera
localizar-se em território brasileiro .

•

••

•

§ 3° Os concessionários somente poderão tomar disponível capacidade de seus satélites,
para exploração de serviço de telecomunicações, a entidade que detenha a respectiva outorga,
assegurando tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 4° A exploração de serviços de telecomunicações, por meio de satélites, para
qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga específica, nos termos da regulamentação,
independentemente de o acesso se realizar a partir do território nacional ou do exterior.
:'arágrafo único . Poderá ser dada preferência à utilização de satélites brasileiros, nos
termos que dispuser o regulamento.
Art . 5°

Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de
recursos a serviço de telecomunicações preexistente, criando novas utilidades relacionadas ao acess ~ ),
armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de informações.

§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não caracteriza exploração de serviço
de telecomunicações, independendo de outorga.

§ 2° É assegurada, a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor Adicionado,
a utilização da Rede Pública de Telecomunicações, nos termos do regulamento.
,

Art. 6° E a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências, nas condições estabelecidas em regulamento.
Art. 7° Até que venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso XI do art . 21
da Constituição, permanecem as atuais competências de outorga, regulamentação e fiscalização
atribuídas ao Ministério das Comunicações pela legislação em vigor.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

PL.c ELUL(4)

I

Mensagem n° 1. 335

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá outras providências".

Brasília, 28

,- --

de

novenbro

de 1995.

.

E.M. n°

96 / MC

Em 28 de novembro de 1995 .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de lei que visa disciplinar as condições básicas para exploração dos serviços de
telecomunicações que menciona e dá outras providências.
2.

o projeto constitui, enquanto não for editada a lei a que se refere o inciso

XI do art . 21 da Constituição, passo fundamental no atendimento à demanda por serviços de
telecomunicações, no momento, fortemente reprimida.
3.

o texto proposto encontra suporte formal e material na Lei de Concessões

e na legislação de telecomunicações recepcionada pela Emenda Constitucional nO 8, de ] 5 de
agosto de ] 995, assegurando a aplicação de critérios justos para a outorga de concessões e
permissões para exploração de serviços de telecomunicações.
4.

Substitui a regulamentação mínima por mim preconizada nos documentos

intitulados "Reforma Estrutural do Setor de Telecomunicações - Premissas e Considerações
Gerais" e "Reforma Estrutural do Setor de Telecomunicações - Programa de Trabalho", emitidos
em setembro pretérito e apresentados a Vossa Excelência.
5.

o

projeto cuida, também, de abranger os denominados serviços de valor

adicionado, pacificando o entendimento sobre sua natureza e enquadramento no ordenamento
jurídico vigente, como se vê da redação do art . 4°
6.

Buscou-se, ainda, preservar os atos jurídicos vigentes de outorga de

permissão para exploração de serviço móvel celular, transformando-os em concessão, instituto
que, doravante, presidirá o relacionamento com os interessados na exploração desse serviço .

,.

7.

o

-

projeto, outrossim, trata dos condicionantes que devem orientar a

implantação e utilização, em nosso País, de satélites de telecomunicações, alternativa tecnológica
que reúne particularidades a merecerem disciplinamento específico.

8

Assegura-se à U nião o direito de cobrar pelas concessões ou pennissões

para exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.
9.

Releva sublinhar que a nova legislação se ajusta adequadamente ao

Programa de Governo lançado por Vossa Excelência, contribuindo para o alcance das metas e
soluções nele propostas.
10.

Ressalto a Vossa Excelência que o texto ora proposto foi fruto de debate

com setores representativos do Poder Legislativo, sensíveis à necessidade de dotar o País de
legislação que atenda ao interesse público, o que me move a solicitar sua remessa ao Congresso
Nacional.

11.

São estas, Senhor Presidente, as considerações que julguei oportuno

apresentar à apreciação de Vossa Excelência.
Respeitosamente,

,

ERGIO MOTTA
Ministr de Estado das Comunicações

PL-CELUL(4 )

Aviso n° 2. 470

- SUP AR/C. Civil.
, Em 28

de

no~rrbro

de 1995.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
~

República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre
telecomunicações por satélites e dá outras providências".

Atenciosamente,

-~

'----

'-----

-

"'--C---~ ~

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

BRASILIA-DF.

Reconsidero o despacho Iniciai aposto ao P.L : 1287/95,

para incluir a Comissão de Trabalho , de Adm'nI~traçAo e

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Serviço Público, que deveré ser o~vida t no mérl~o, antes
da Comissão de Finanças e T
~ ~.@o . Oficle~se ao
Requerente e ap6s publique-se
/[;{ { , ./
t

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ,

Em

~ O I OA

t

I 96

P

TE

I
Ofício n° 3-EXT/96

Brasília, 17 de janeiro de 1996.

Senhor Presidente
Requeiro a V. Exa ., atendendo solicitação do nobre Deputado Zaire
Rezende, a redistribuição do Projeto de Lei n° 1. 287/95 - "que dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel, Celular, sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências", por se tratar de serviços de natureza pública e, portanto, da
competência específica desta Comissão, conforme requerimento em anexo.
Na oportunidade, renovo meus cumprimentos de respeito e distinta
consideração.
Atenciosamente,

~ /'P/é"~~C~G/.--"~
eputado WIGBERTO TARTU

Presidente--~:"---

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EDUARDO
00. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Zaire Rezende)

Requer que o Presidente da C'omissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público requeira ao Presidente da Câmara
dos Deputados a redistribuição do Projeto de
Lei nO1287/95 para esta Comissão de Mérito.

Senhor Presidente:
Considerando que o Projeto de Lei nO 1287/95 dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel Celular e sobre telecomunicações por satélites,
serviços de natureza pública e, portanto, da competência específica da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, requeiro a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 32, inciso XII, "s", 114, inciso IV e 139, inciso II, "a",
todos do Regimento Interno, que requeira ao Presidente da Câmara dos
Deputados que se digne em proceder a nova distribuição daquela proposição,
visando a sua apreciação por esta nobre comissão temática.

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 1996.

'---t5
Deputado

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

AIRE REZENDE

SGM/P nO (-; 6

Brasília, :U de ),.;'0vv"v 0

de 1996.

~

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nO 3-EXT/96, dessa Comissão, o qual
solicita a redistribuição do Projeto de lei n° 1287/95 que "dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências", comunico-lhe que, sobre o assunto, exarei o seguinte
despacho:
"Reconsidero o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei
nO 1287/95 para incluir a Comissão deTrabalho, de
Administração e Serviço Público, que deverá ser ouvida, no
mérito, antes da Comissão de Finanças e Tributação. Oficie-se
ao Requerente e, após, publique-se" .

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
apreço.

-,
/

L- (

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WlGBERTO TARTUCE
Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
NESTA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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Deputado NELSO MARCHEZAN
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Deputado
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Deputado
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Deputado
Deputado
Deputado
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Deputado
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Deputado
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Paulo Cordeiro

EI'IENDA No.

01

~========================~rnanToOlnl;GI~Ini~~o~======~========~
EMENDA MODIFICATIVA

0

Dê-se ao art. 1 a seguinte redação ,
acrescentando-lhe um parágrafo único:

"Art, 1o

o
(J)

a::

W
j

O
Z

(J)

w

:0

-~
~

~

r-

(J)

z

H

-

A exploração dos serviços de telecomunicações em base comercial , definidos
no parágrafo único, a utilização de posição orbital e de radiofrequências
associadas a satélite de telecomunicações, a exploração de serviços de
telecomunicações por satélites , bem assim a utilização da rede pública de
telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado regulamse por esta Lei e, no que for aplicável pelas disposições da legislação de
telecomunicações, de concessões e de licitações em vigor" .

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei , dos regulamentos e das normas
reguladoras complementares, os termos, a seguir enumerados, têm os significados ali
expressos. Os demais termos citados nesta Lei têm o significado estabelecido nos
atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional , nas leis e nos regulamentos
em vigor:
- Serviço Público Móvel Celular Terrestre: categoria de serviço público , destinado
ao uso do público em geral por intermédio de aparelhos portáteis de utilização
individualizada, aberto à correnpondência pública , que utiliza a técnica celular e
parcialmente apoiado na infra-estrutura básica de telecomunicações ;
11 - Serviço Público Fixo Celular Terrestre : categoria de serviço público , destinado ao
uso do público em geral , aberto à correspondência pública, que utiliza a técnica
celular e parcialmente apoiado na infra-estrutura básica de telecomunicações;
111 - Serviço Público-Restrito: o aberto à correspondência pública , parcialmente
apoiado na infra-estrutura básica de telecomunicações e destinado aos
passageiros de veículos, embarcações e aeronaves em movimento ou do público
em comunidade situada em localidade ainda não atendida por determinada
modalidade de serviço público de telecomunicações fixo local;

EMENDA
•

NQ

01/96
DEPUTADOS

CAMARA

DOS

r-----

PRO.fJO DE W 1!!1
( 1 SlfIESSIUA

" .287 / 95

[ 1 AIlllTDIATIVA

( ) gJSTlTUTIVA
[ ) IIOOIfICATIVA

( 1 fl'>InVA DE
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IV - Serviço Limitado: o não aberto à correspondência pública e destinado ao uso de
pessoas físicas ou jurídicas ou de grupo bem determinado delas;
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V - Serviço Especial : o não aberto à correspondência pública , de interesse geral e não
classificável como públ ico, público-restrito ou limitado.
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A Lei deve ter o caráter de regulamentação mmlma e procurar regular
todos os aspectos da atual legislação de telecomunicações que aparentam apresentar
pontos de legalidade controversa, os quais vêm dificultando, principalmente pela
ausência de segurança jurídica, a abertura para exploração em base comercial pela
iniciativa privada dos serviços de telecomunicações que não tenham a natureza de
serviços públicos básicos .
Com efeito, não existe razão válida para a Lei se limitar ao serviço móvel
celular. Ao contrário, impõe-se que a Lei também abranja o serviço fixo celular, os
público-restritos, os limitados e os especiais. Afastados os serviços públicos básicos, é
do interesse nacional que a Lei abranja todos os demais.
Efetivamente, a possibilidade da prestação, em base comercial , dos
serviços limitados a grupos bem determinados, abre um vasto campo para
investimentos pela iniciativa privada, principalmente na área de transmissão de dados,
que em muito contribuirá para o desenvolvimento do País. Os serviços especiais ,
inclusive, já são explorados em base comercial com acentuado sucesso, em benefício
geral (page, trunking . etc.). O serviço fixo celular é hoje uma realidade que não pode
ficar fora da lei , do mesmo modo que o serviço móvel marítimo e aeronáutico (públicorestritos) .
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É imprescindível, finalmente , que os serviços de que a Lei cogita fiquem
nela definidos de forma clara e objetiva, inclusive no que se refere a sua natureza.
Com efeito, na área das telecomunicações, cada serviço, conforme a respectiva
natureza, tem uma espécie de tratamento legal e regulamentar. Exemplificando: o
serviço destinado ao público em geral é tratado de um modo completamente diverso do
serviço limitado, que só interessa a um grupo restrito de pessoas. Cabe à Lei dar
suporte a tal diferenciação.
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Dê-se ao art. 2° e seu parágrafo 1° a
seguinte
redação ,
renumerando-se
os
parágrafos 2°, 3° e 4° para 10 , 2° e 3°; com
nova redação para os parágrafos 1° e 2°
renumerados .
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"Art. 2° - A exploração dos serviços de telecomunicações em base comercial , de que
trata a presente Lei , será feita mediante concessão pelo prazo de quinze anos
renovável por igual período.

§ 1° - As concessões para exploração de Serviço Público Móvel ou Fixo Celular
Terrestre, serão outorgadas, por meio de licitação, a empresas brasileiras,
constituidas segundo as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no
País .
§ 2° - Ficam transformadas em concessões de Serviços Público Móvel ou Fixo
Celular Terrestre as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito, outorgadas anteriormente à vigência desta Lei , nos
termos dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os
respectivos prazos remanescentes.
§ 3° - As entidades exploradoras de Serviço Telefônico Público ficam obrigadas a
prover interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em
condições adequadas, equânimes e não discriminatórias".
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JUSTIFICATIVA
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Em NOSSA Emenda de n° 1, afirmamos que a Lei deve ter o caráter de
regulamentação mínima e procurar regular todos os aspectos da atual legislação de
telecomunicações que aparentam apresentar pontos de legalidade controversa , os
quais vêm dificultando, principalmente pela ausência de segurança jurídica, a abertura
para exploração em base comercial pela iniciativa privada dos serviços de
telecomunicações que não tenham a natureza de serviços públicos básicos.
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Com efeito, não existe razão válida para a Lei se limitar ao serviço móvel
celular. Ao contrário, impõe-se que a Lei também abranja os serviços limitados e os
especiais. A possibilidade da prestação, em base comercial , dos serviços limitados a
grupos bem determinados, abre um vasto campo para investimentos pela iniciativa
privada, principalmente na área de transmissão de dados, que em muito contribuirá
para o desenvolvimento do País. Os serviços especiais, inclusive, já são hoje
explorados em base comercial com acentuado sucesso, em benefício geral (page,
trunking , etc).
Impõe-se, desse modo, alterar o art. 2°, do Projeto de Lei , na forma da
presente Emenda, a fim de que a futura Lei não fique restrita ao serviço móvel celular e
abandone os serviços limitados e especiais, em prejuízo geral. Induvidosamente, os
serviços limitados e especiais constituem um campo fértil , capaz de atrair substanciais
investimentos por parte da iniciativa privada, gerando empregos e produzindo o
desenvolvimento do País por intermédio de novas formas de serviços de
telecomunicações.

o projeto de lei em seu artigo 2° (§ 2°) restringe as concessões "a empresas
brasileiras que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencente, direta ou
indiretamente a brasileiros". Em suma, restabelece a discriminação contra empresas
brasileiras de capital estrangeiro, que foi abolida com a revogação do art. 171 da
Constituição de 1.988.
Esse dispositivo discriminatório, redutor da capacidade
brasileira de absorver capitais para a aceleração do desenvolvimento, foi substituído,
através da emenda Constitucional n° 08, pelos artigos 170 e 176 que estabelecem uma
equiparação jurídica entre a expressão "brasileiros" e a expressão "empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País".
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A reserva de mercado é um retrocesso econômico num País que nece'ssita
atrair capitais estrangeiros para mitigar seu crônico déficit de poupança externa. Na
realidade , o que conta é a contribuição da empresa para criar empregos , gerar
impostos, abrir mercados externos e trazer ou fazer tecnologia. A nacionalidade do
acionista é secundária. O controle estratégico do Governo, quando necessário, se
exerce através do poder de dar, retirar concessões, legislar, fiscalizar, tributar e
desapropriar.
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Dê-se ao caput do art. 3° a
seguinte redação:
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"Art. 3° - A exploração de serviços de telecomunicações destinados ao controle de
satélites de telecomunicações será outorgado a empresas brasileiras
constituídas segundo as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País, financeira e tecnicamente habilitadas, autorizadas a
construir, lançar e operar satélites de telecomunicações para provimento de
meios de telecomunicações, nos termos da regulamentação".
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JUSTIFICATIVA

o art.

3°, do Projeto de Lei , refere-se a "empresas brasileiras habilitadas,
nos termos da regulamentação ...", o que, sem dúvida, diz muito pouco em relação a
matéria tão relevante, qual seja, a de permitir que grupos privados brasileiros
construam e implantem sistemas de satélites de telecomunicações.

o
Cf)

a::

w

)

O
Z

Cf)

W
iO

e~
Ct

r-

Ul

z
)-f

Pelo Projeto de Lei, nem mesmo fica explicitado que somente deverão estar
habilitadas a receber concessão para explorar serviços de telecomunicações destinado
ao controle de satélites de telecomunicações as empresas que se disponham a
construí-los, lança-los e, ainda , que comprovem possUIr capacidade técnica e
financeira para a tarefa.
A alteração proposta pela presente Emenda visa corrigir tal falha. A Emenda
adota a terminologia utilizada na vigente NGT n° 005/DNPV - outubro de 1991 ,
Provimento de Meios e Serviços de Telecomunicações Via Satélite, aprovada pela
Portaria n° 230, de 01 de outubro de 1991, da então Secretaria Nacional de
Comunicações , do Ministério da Infra-Estrutura.

o

projeto de lei em seu artigo 3° restringe as concessões "a empresas
brasileiras que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencente, direta ou
indiretamente a brasileiros". Em suma , restabelece a discriminação contra empresas
brasileiras de capital estrangeiro, que foi abolida com a revogação do art. 171 da
Constituição de 1.988. Esse dispositivo discriminatório, redutor da capacidade
brasileira de absorver capitais para a aceleração do desenvolvimento, foi substituído,
através da emenda Constitucional n° 08, pelos artigos 170 e 176 que estabelecem uma
equiparação jurídica entre a expressão "brasileiros" e a expressão "empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País".
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A reserva de mercado é um retrocesso econômico num País que necessita
atrair capitais estrangeiros para mitigar seu crônico déficit de poupança externa. Na
realidade , o que conta é a contribuição da empresa para criar empregos, gerar
impostos, abrir mercados externos e trazer ou fazer tecnologia. A nacionalidade do
acionista é secundária. O controle estratégico do Governo, quando necessário, se
exerce através do poder de dar, retirar concessões, legislar, fiscalizar, tributar e
desapropriar.
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Dê-se ao parágrafo único, do art.
4 o , a seguinte redação:
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"Parágrafo único. A utilização de satélites estrangeiros somente será permitida
se não houver meios de telecomunicações equivalentes disponíveis para
comercialização em satélites brasileiros, explorados em regime de competição".
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JUSTIFICATIVA

Na Exposição de Motivos que encaminhou à aprovação do Exmo. Sr.
Presidente da República o documento denominado Política de Utilização de Satélites
de Telecomunicações, o Ministro de Estado das Comunicações foi peremptório em
afirmar (item 12) que:
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"12, Foi também assegurada preferência permanente à utilização de satélites
brasileiros , assim definidos aqueles que, de propriedade de empresa brasileira, se
utilizem de posições orbitais consignadas ao Brasil e cujas estações de controle
encontrem-se instaladas em território nacional".

o parágrafo

único, do art. 4°, do Projeto de Lei , não reflete a firmeza e a
objetividade desse posicionamento ministerial , devidamente aprovado pelo Exmo. Sr.
Presidente da República. Usa o verbo "poderá" que traduz uma mera faculdade e, por
conseguinte , não assegura, de modo algum , a desejada "preferência permanente à
utilização de satélites brasileiros".
Além de eleger a faculdade em detrimento da certeza, o parágrafo único, do
art. 4°, do Projeto de Lei , remete para o regulamento os termos e a forma em que tal
faculdade será utilizada ou não utilizada. Em outras palavras, ficará ao inteiro arbítrio
de cada Governo conceder ou não a preferência de uso dos satélites brasileiros em
face dos satélites estrangeiros.
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Entendo, de acordo aliás com o Ministro de Estado das Comunicações, que
a preferência para a utilização de satélites brasileiros, pela sua óbvia importância para
o Brasil, deverá ter caráter permanente. Para tanto, é imprescindível que ela fique
assegurada na lei de modo claro e objetivo, de forma a se tornar uma obrigação
permanente a todos imposta.
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Dê-se ao art. 50 a seguinte
redação:
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"Art. 50 - Serviço
de
Valor
Adicionado
é a atividade, passível de ser
comercializada separadamente dos serviços de telecomunicações que a
suportam , de tratamento remoto de informações, envolvendo recuperação,
armazenamento, processamento ou distribuição das mesmas, ou que
acrescenta a uma rede de telecomunicações meios ou facilidades adicionais
específicas sem alterar as suas características básicas (serviço de
informações, correio eletrônico, troca eletrônica de documentos e outros)".
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Com perfeita adequação aos fatos e ao que se passa no restante do mundo,
o parágrafo primeiro , do art. 5° , do Projeto de Lei , declara que "a prestação do Serviço
de Valor Adicionado não caracteriza exploração de serviço de telecomunicações,
independendo de outorga".
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No entanto, para que a declaração da lei possa vir a se concretizar no
campo prático dos negócios, é imprescindível que a definição de serviço de Valor
Adicionado obedeça a um grande rigor técnico, sob pena de se confundir, a cada
passo, serviço de valor adicionado com serviço de telecomunicações, já que
apresentam inúmeros pontos de coincidência.
Entendo que a definição do serviço de valor adicionado, constante do art. 5° ,
do Projeto de Lei , pode ser melhorada no seu rigor técnico. Com esse intuito
apresento a presente Emenda.
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Dê-se ao caput do art. 6 0 a
redação seguinte e aduza-se a ele
dois parágrafos:

o(J)

"Art. 6

0
-

telecomunicações em base comercial e pelo uso de radiofreqüências com
finalidade comercial , nas condições estabelecidas em regulamento
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§ 1

0

§ 2

0

Na constituição das suas redes as concessionárias para exploração de serviços
de telecomunicações em base comercial poderão utilizar, de modo isolado ou
combinado, meios de telecomunicações próprros , cedidos, alugados ,
compartilhados ou de outra forma obtidos contratualmente de terceiros .
Poderão também partilhar circuitos, canais e freqüências , desde que a
tecnologia empregada permita que seja mantida a separação operacional entre
as redes .
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É a União, autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços de

-

É inerente a toda concessão para explorar serviços de telecomunicações em
base comercial a faculdade de também explorá-los industrialmente, sempre que
isto se mostrar tecnicamente possível de acordo com os regulamentos e as
normas reguladoras complementares".
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JUSTIFICATIVA

Na sua redação original , o caput do art. 6 0 do Projeto de Lei , atribui
competência à União para "cobrar pelo direito de exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências, nas condições estabelecidas em
regulamento" .
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A cobrança , sem dúvida, é pertinente; no entanto, apenas deve existir nas
hipóteses em que os serviços de telecomunicações forem explorados em base
comercial , isto é, com a finalidade precípua de auferir lucro. Não há qualquer razão
válida para se onerar a exploração dos serviços de telecomunicações em base não
comercial (para uso privado, com fins científicos e educacionais, etc.).

Essas razões são igualmente cabíveis no que diz respeito a cobrança de
preço pelo uso de radiofreqüências , o qual só deverá acontecer quando tal uso resultar
de um empreendimento de fins comerciais, como seja, a construção e implantação de
satélites de telecomunicações para provimento de meios a terceiros.
A inserção do parágrafo primeiro encontra o seu fundamento na liberdade do
uso dos meios de telecomunicações
que os exploradores de serviços de
telecomunicações devem gozar. Com efeito, apenas onde existir tal liberdade será
possível se obter a otimização do uso dos meios de telecomunicações existentes no
País. Nesse mesmo sentido, o partilhamento de circuitos , canais e freqüências é uma
possibilidade de técnica que o Brasil não pode se dar ao luxo de desprezar.

Por último, a inserção do parágrafo segundo complementa o parágrafo
primeiro . Em sendo o Brasil gravemente carente de disponibilidade de meios e de
facilidades de telecomunicações, atinge as raias do absurdo não se permitir, como hoje
acontece, que os exploradores de serviços de telecomunicações em base comercial
não possam também explorá-los industrialmente junto a outros exploradores de
serviços de telecomunicações.
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Insira-se um novo seguinte art.,
renumerando-se os demais:

"Art.

o
(J)
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~

- Os serviços de telecomunicações de que trata a presente Lei serão explorados
normalmente em regime de competição e, excepcionalmente , em regime de
exclusividade. Havendo possibilidade técnica e econômica será obrigatória a
adoção do regime de competição.

§ 1° - A prestação de serviços de telecomunicações em base comercial deverá
obedecer aos padrões de confiabilidade, qualidade, eficiência, modicidade,
cortesia e outros que vierem a ser fixados nos regulamentos e nas normas
reguladoras complementares, de maneira a atender, do melhor modo possível ,
aos direitos dos usuários e, igualmente, lhes permitir o cumprimento dos seus
deveres.
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§ 2° - Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial deverão
ser garantidas a interconectividade das várias redes, a justa competição entre
os respectivos prestadores e, se o caso, o uso eqüitativo do competente plano
de numeração na forma prevista nos regulamentos e nas normas reguladoras
complementares, que, obrigatoriamente, será gerido pelo Ministério das
Comunicações ou por entidade independente das concessionárias de serviços
de telecomunicações.
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§ 3° - Os serviços, de que trata a presente Lei , explorados em regime de
competição serão remunerados por preços fixados livremente pelos
exploradores dos serviços. Nas hipóteses do serviço público móvel celular e do
serviço público fixo celular, o preço máximo, a ser cobrado dos usuários será o
constante da proposta do respectivo explorador na licitação para escolha do
concessionário.
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§ 4° - Os serviços explorados em regime de exclusividade estarão sujeitas ao regime
tarifário, conforme estabelecido na Lei n° 8.987 , de 13 de fevereiro de 1.995. As
tarifas , todavia , terão a natureza de limite máximo a ser cobrado do usuário,
permitida a variação para menor a critério do respectivo explorador. As tarifas
poderão ser diferenciadas em funcão das características técnicas e dos custos
específicos provementes do atendimento aos distintos seguimentos de
usuários" .
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JUSTIFICATIVA

o

Projeto de Lei em ponto algum do seu texto determina ser obrigatória a
adoção do regime de competição na exploração dos serviços de telecomunicações em
base comercial , havendo possibilidade técnica e econômica para tanto. Considero
absolutamente indispensável que a Lei contenha tal tipo de mandamento; os
monopólios, sejam de que tipo forem , devem ser evitados de todas as maneiras.
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Está ausente , também , do Projeto de Lei qualquer tipo de norma regulando,
ainda que em termos gerais, as condições em que os serviços de telecomunicações em
base comercial devem ser prestados, tendo em vista os direitos e os deveres dos
respectivos usuários. A presente Emenda procura suprir a lacuna do esquecimento do
usuário.
Determinando a Lei o regime de competição na exploração dos serviços de
telecomunicações em base comercial, é essencial que conste da Lei, pelo menos em
termos mínimos, regras relativas à interconectividade e interoperacionalidade das
várias redes , a justa competição entre os respectivos prestadores e, se o caso, ao uso
equitativo do plano de numeração, que deverá ser gerido por entidade independente
das respectivas concessionárias , a fim de evitar que uma possa vir a prejudicar a outra.
Em sendo os serviços de telecomunicações prestados em regime de
competição, os preços correspondentes deverão ser geridos pelas leis de mercado,
devendo ser estabelecidos livremente pelos respectivos exploradores, como, aliás, já
acontece, por exemplo, nos serviços de page e de TV por assinatura. Certamente, a
tarifa é um elemento que não se coaduna com o regime de competição.
A Emenda abre uma exceção à regra do estabelecimento de preços livres no
que diz respeito ao serviço público móvel celular e ao serviç9 público fixo celular. Pela
sua natureza e dimensão, o explorador fica obrigado a obedecer aos preços constantes
da sua proposta na licitação que o elegeu como prestador.
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Os serviços prestados em regime de exclusividade sujeitam-se a serem
remunerados por tarifas, que, todavia , terão a natureza de limite máximo a ser cobrado
do usuário, permitida a variação para menos a critério do respectivo explorador.
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Insira-se um novo seguinte art.
renumerando-se os demais:

"Art.

- Os serviços de telecomunicações de que trata a presente Lei serão
explorados normalmente em regime de competição e, excepcionalmente , em
regime de exclusividade. Havendo possibilidade técnica e econômica será
obrigatória a adoção do regime de competição .
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§ 1° - A prestação de serviços de telecomunicações em base comercial deverá
obedecer aos padrões de confiabilidade, qualidade, eficiência, modicidade,
cortesia e outros que vierem a ser fixados nos regulamentos e nas normas
reguladoras complementares , de maneira a atender, do melhor modo possível,
aos direitos dos usuários e, igualmente, lhes permitir o cumprimento dos seus
deveres.

§ 2° - Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial deverão
ser garantidas a interconectividade e a interoperacionalidade das várias redes,
a justa competição entre os respectivos prestadores e, se o caso, o uso
eqüitativo do competente plano de numeração na forma prevista nos
regulamentos
e
nas
normas
reguladoras
complementares,
que,
obrigatoriamente, será gerido pelo Ministério das Comunicações ou por entidade
independente das concessionárias de serviços de telecomunicações.
§ 3° - Os serviços público móvel celular e público fixo celular serão remunerados por
tarifas e os serviços público-restritos , limitados e especiais por preços fixados
livremente pelos exploradores dos serviços. As tarifas, todavia , terão a natureza
de limite máximo a ser cobrado do usuário, permitida a variação para menor a
critério do respectivo explorador e poderão ser diferenciadas em função das
características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento
aos distintos segmentos de usuários".
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JUSTIFICATIVA

o

Projeto de Lei em ponto algum do seu texto determina ser obrigatória a
adoção do regime de competição na exploração dos serviços de telecomunicações em
base comercial , havendo possibilidade técnica e econômica para tanto. Considero
absolutamente indispensável que a Lei contenha tal tipo de mandamento; os
monopólios, sejam de que tipo forem , devem ser evitados de todas as maneiras.
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Está ausente , também , do Projeto de Lei qualquer tipo de norma regulando ,
ainda que em termos gerais, as condições em que os serviços de telecomunicações em
base comercial devem ser prestados, tendo em vista os direitos e os deveres dos
respectivos usuários. A presente Emenda procura suprir a lacuna do esquecimento do
usuário.
Determinando a Lei o regime de competição na exploração dos serviços de
telecommunicações em base comercial , é essencial que conste da Lei , pelo menos em
termos mínimos, regras relativas à interconectividade e interoperacionalidade das
várias redes , a justa competição entre os respectivos prestadores e, se o caso, ao uso
eqüitativo do plano de numeração, que deverá ser gerido por entidade independente
das respectivas concessionárias, a fim de evitar que uma possa vir a prejudicar a outra.

~

l-

m

z

H

Em sendo os serviços de telecomunicações, que não sejam de natureza
pública prestados em regime de competição, os preços correspondentes deverão ser
geridos pelas leis de mercado, devendo ser estabelecidos livremente pelos respectivos
exploradores , como, aliás, já acontece, por exemplo , nos serviços de page e de TV por
assinatura. Certamente, a tarifa é um elemento que não se coaduna com o regime de
competição e com a natureza dos serviços público-restritos, limitados e especiais.
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Insira-se um novo seguinte art.
renumerando-se os demais:

"Art.

- As outorgas de que trata a presente Lei serão precedidas de licitação, nos
termos da legislação própria, especialmente das Leis números 8.666 , de 21
de junho de 1.993 , 8.987 , de 13 de fevereiro de 1.995, e 9.074, de 7 de julho
de 1.995, sendo obrigatória a adoção da modalidade concorrência. A cada
concessão corresponderá uma licitação distinta e uma formalização
específica mediante a assinatura do competente contrato de concessão.
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§ 10

-

Não será exigível a licitação nas hipóteses previstas no art. 25, da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1.993, ou quando os serviços de telecomunicações,
abrangidos pela presente Lei , forem utilizar meios de telecomunicações
comercializados por detentora de autorização para construir, lançar e operar
satélites de telecomunicações para prover meios de telecomunicações
destinados a serem comercializados junto a terceiros.

§ 2° - O editais das concorrências, além dos requisitos exigidos pela legislação própria
e daqueles julgados convenientes pela autoridade promotora da licitação,
deverão indicar, com a maior precisão possível , a época em que a União
pretende abrir licitação para explorar serviços de telecomunicações capazes de
concorrer mercadologicamente com o serviço licitado.

§ 3° - Nas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade da licitação, nos termos da
legislação própria , o preço a ser pago pelo outorgado será fixado , em cada caso,
pela União, tendo em vista o vulto do investimento, o seu interesse para a
sociedade e o preço obtido em licitações de serviços análogos, ressalvados os
casos de uso de meios de telecomunicações comercializados por detentora de
autorização para construir, lançar e operar satélites de telecomunicações para
prover meios de telecomunicações destinados a serem comercializados junto a
terceiros" .
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JUSTIFICATIVA

É necessário que fique objetivamente declarado na Lei que as outorgas de
que ela trata serão sempre precedidas de licitação nos termos da legislação própria, na
hipótese, as Leis números 8.666, de 21 de junho de 1.993, 8.987 , de 13 de fevereiro
de 1.995, e 9.074, de 7 de julho de 1.995.

É imprescindível , também , que a Lei especifique quando haverá dispensa da
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licitação, o que ocorrerá nas oportunidades especificadas no art. 25 , da Lei n° 8.666/93
e, ainda, na hipótese em que o futuro explorador do serviço de telecomunicações vá
utilizar meios de telecomunicações providos por empresas autorizada a construir,
lançar e operar satélites de telecomunicações para prover meios de telecomunicações
destinados a serem comercializados junto a terceiros.
Neste último caso, a dispensa da licitação se impõe em razão de que a
empresa autorizada a construir, lançar e operar satélites de telecomunicações
necessita ser concessionária de serviço de telecomunicações destinado ao controle de
satélites de telecomunicações e, por conseguinte, estará , por sua vez, também sujeita
à licitação, conforme previsto na Lei .
Certamente, não há sentido, ou mesmo legalidade, em a União licitar para
escolher os clientes de uma empresa que adquiriu o direito de exercer o seu comércio
em virtude de licitação (ou de dispensa de licitação) e pagando o preço competente.
Em havendo o pagamento de um preço pelas outorgas de que trata a Lei , é
justo que os respectivos editais de concorrência indiquem a época em que a União
pretende abrir licitação para explorar serviços de telecomunicações capazes de
concorrer mercadologicamente com o serviço licitado e, portanto, influir na composição
do preço a ser pago por ele.
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Dê-se ao § 2° do art. 2° e ao caput do art. 3° do Projeto de Lei n° 1.287, de 1995, a
seguinte redação :
"Art. 2° ...................... ... .... ................................. .. ... ....... .. .............. ....... ........ ... .......... .

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por

meio de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51 % (cinqüenta e
um por cento) do capital votante e do capital total pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . .. .. . .

Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de

satélites de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos
termos da regulamentação, que tenham pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento)
do capital votante e do capital total pertencentes, direta ou indiretamente, a
brasileiros."

JUSTIFICAÇÃO
Na forma prevista pelo Poder Executivo, não brasileiros poderão controlar até
83% do capital total das concessionárias de serviços de telefonia celular e satélites.

Isto porque o projeto determina que pelo menos 51 % do capital votante
pertença a brasileiros. Como o capital de uma Sociedade Anônima pode ser constituído por até dois
terços de ações sem direito a voto, temos, de acordo com o projeto, que o controle estrangeiro pode
participar com estes dois terços somados a 49% do terço restante (capital votante), o que perfaz cerca
de 83% do capital total.
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Julgamos que tal participação é excessiva, notadamente num setor tão estratégico
como o de telecomunicações, motivo pelo qual, através de nossa emenda, limitamos a participação
estrangeira a 49% do capital votante e totaL

Tal limitação é ainda maior que na maioria dos países desenvolvidos. Os Estados
Unidos, por exemplo, limitam a participação estrangeira em empresas de telecomunicações a 20% do
capital totaL
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TEXTO/JUSTIFICAÇAO

Dê-se ao § 2° do art . 2° do Projeto de lei n° 1.287, de 1995, a seguinte redação :

" Art . 2° . ..... .............. .. ...... ...... ............ ..................................................... .
§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão

outorgadas, por meio de licitação na modalidade técnica e preço, a empresas
brasileiras, que tenham pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) do capital
votante pertencentes, direta ou indiretamente, a brasileiros. ".

JUSTIFICAÇÃO

O equilíbrio entre o poder econômico e a capacitação técnica na exploração dos
serviços de telecomunicações é fundamental. Nossa emenda pretende garantir tal equilíbrio com a
adoção de processo licitatório na modalidade técnica e preço . A regulamentação do procedimento de
outorgas já será, então, voltada para os critérios que assegurem a participação mais democrática das
instituições que se habilitem à prestação dos serviços.
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Substitua-se a expressão "Serviço Móvel Celular" por "Serviço de Telefonia Celular"
na ementa, no caput dos artigos 1° e 2° e nos parágrafos 1° a 4° do art. 2° do projeto de lei N° 1.287,
de 1995 .

JUSTIFICAÇÃO

Não se concebe mais que o serviço de telefonia celular, assim denominado em todo o mundo, seja
caracterizado apenas pelo seu caráter de mobilidade . A emenda que apresentamos objetiva corrigir o
lapso de redação constante do projeto através da designação correta Serviço de Telefonia Celular.
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Adicione-se ao Projeto de Lei o seguinte Artigo, renumerando-se os
demais:

"Art. 8°. As restrições ao nivel de participação no capital votante
das empresas concessionárias dos serviços de que tratam o Art.
2°, §2° e o Art. 3° cessarão a partir de 31 de dezembro de 2002."
JUSTIFICATIVA

o
U'J

o estabelecimento de prazo

para limitações à participação
do capital estrangeiro em empresas concessionárias de serviços de
telecomunicações constitui solução de compromisso para a questão da
reserva versus a abertura do mercado necessária para promover o
desenvolvimento do setor de telecomunicações. Os planos ambiciosos
de expansão, recuperação e modernização, anunciados recentemente
pelo Ministério das Comunicações , não poderão ser executados
somente através de alocações orçamentárias e recursos provenientes
do setor privado nacional , sob pena de comprometimento de outros
setores cruciais como transportes, educação e saúde.
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Por outro lado, o Congresso Nacional se posIcionou de
forma clara, quando da supressão do Artigo 171 da Constituição
Federal de 1988, sobre a não discriminação ao capital estrangeiro de
uma forma abrangente. A limitação ao capital estrangeiro na forma
proposta pelo Projeto de Lei do Executivo Federal conflita diretamente
com o posicionamento do Congresso Nacional. Assim , a Emenda
Aditiva ora proposta busca conciliar a proposta do Executivo com a
visão de um futuro mercado aberto, global e competitivo em linha com
os interesses nacionais de crescimento e globalização.
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Insira-se no art. 6°, a expressão lIem
comercial" , ficando o artigo assim redigido:

caráter

UÉ a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração, !ll!l
caráter comercial, de serviços de telecomunicações ' e pelo uso de
radiofrequências, nas condições estabelecidas em regulamento. "

JUSTIFICATIVA

A cobrança da taxa de exploração já se justifica no '
caso de operação comercial visando ao lucro e não no caso de serviços
de uso privado, ou com fins científicos e educacionais.
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o art.

3° passa a ter a seguinte redação :

"Art. 3° - A exp lora ção de ser viço de tele com unic açõ es des
tina da
ao con trol e de saté lites de tele com unic açõ es será outo rga da a
bra sile iros ou emp resa s con stitu ída s sob as leis bra sile iras
e que
tenh am sed e e adm inis traç ão no país. "

JUSTIFICATIVA

o texto da

proposta governamental cria uma reserva de mercado
que se tornou inconstitucional após a revogação do antigo art.
171 da
Constituição de 1988 e a eliminação, nos novos artigos 170
e 176 , da
distinção discriminatória entre empresas brasileiras de capital
nacional e
empresas brasileiras de capital estrangeiro .
Não sendo estabelecidas na Constituição restrições relativas
à
composição do capital , não cabe à legislação ordinária
fazê-lo . A
urgência de se maximizarem os investimentos diretos para
o tríplice
propósito de criar empregos, reforçar o balanço de pagame
ntos e
atender rapidamente à demanda reprimida torna desaconse
lhável a
restrição prevista no projeto governamental.
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o parágrafo único do art. 4° passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único - Poderá ser dada preferência à utilização de
satélites brasileiros, sempre que for comprovada a disponibilidade
de acesso, em condições competitivas de preço e qualidade de
serviço. "

o

JUSTIFICATIVA

rJJ

"
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Numa economia competitiva e globalizada, as empresas não
podem ficar à mercê de investimentos apenas planejados, com possíveis
atrasos de execução, nem ficar sujeitos a preços e condições destoantes
das acessíveis aos competidores externos.
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Donde a necessidade de se subordinar a preferência aos satélites
brasileiros à efetiva disponibilidade de espaço e ao suprimento de
serviços competitivos que não distorçam a estrutura de custos dos
usuários.
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o §2° do artigo 2° passa a ter a seguinte redação :
l'~

10 _ ...................................................................................................... .

§ 20 _ As con ces sõe s para exp lora ção do Ser viço Cel ular Móv
el e

o

O'l

Fixo, dos serv iços esp ecia is e limi tado s, ass im com o de
serv iços
de valo r adic iona do, serã o outo rga das , por mei o de licit
açã o, a
bra sile iros ou emp resa s con stitu ídas sob as leis bra sile iras
e que
tenham sua sed e e adm inis traç ão no pais, sen do obr
igat ória ,
hav end o pos sibi lida de técn ica e eco nôm ica, a ado ção do regi
me de
com peti ção . "
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o texto da proposta governamental cria

uma reserva de mercado
que se tornou inconstitucional após a revogação do antigo art.
171 da
Constituição de 1988 e a eliminação, nos novos artigos 170
e 176 , da
distinção discriminatória entre empresas brasileiras de capital
nacional e
empresas brasileiras de capital estrangeiro.
Não sendo estabelecidas na Constituição restrições relativas
à
composição do capital , não cabe à legislação ordinária
fazê-lo . A
urgência de se maximizarem os investimentos diretos para
o tríplice
propósito de criar empregos, reforçar o balanço de pagame
ntos e
atender rapidamente à demanda reprimida torna desaconse
lhável a
restrição prevista no projeto governamental.
Não há outrossim justificativa para se limitarem as concessõe
s ao
Serviço Móvel Celular, em vista da crescente importância assu
mida pelo
Serviço Fixo Celular e pelos serviços especiais e limitados.
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Inclua-se, Parágrafo Único ao artigo 6Q com a seguinte redação:

----- - --- - -- ------------------------------------ -- --- -Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de que tra
ta este artigo serão destinados ao Ministério as Comunicações

para

aplicação no desenvolvimento dos serviços e das competências atribuí
das ao órgão regulador.
JUSTIFICATIVA
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao - submet'er

i elevada apreciação do Congresso Nacional o Anteprojeto de Lei
tendo regras básicas que venham a disciplinar a outorga

con

de serviços

móvel celular, visou precipuamente, atender aos anseios da sociedade
que clamavam por maiores investimentos no setor de te l ecomunicações,
o que efetivamente só seria possível com a participação da

iniciati

va privada na exploração desses serviços de telecomunicações.
Entretanto, e considerando a , extinção do FISTEL-Fundo de Fis
calização da Telecomunicações - cujos recursos

eram

Ministério das Comunicações, tornou-se imperioso
nutenção de receitas visando i

satisfação dos

do processo de outorga, fiscalização

destinados

ao

assegurar-lhe a ma

encargos

decorrentes

e desenvolvimento

tecn~lógico

do setor.
Este, pois, o propósito da emenda que, tal corno redigidà,aten
de igualmente ao disposto no inciso XI do art. 21 da Constituição Fe
, deral, redação dada pela Emenda COnstitucional nQ 8, de 1995 que,den
.,.ao
função hoje atribuída
tre outros,
cr1a o orgao regÜJ.ador,

. .

-.

,Minister10 das Comun1caçoes.
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Incluir inciso

r ao artigo

2°, parágrafo 2°:

Parágrafo 1° - Se a legislação do país de origem do capital estrangeiro, sócio da
empresa licitante, exigir que a participação do capital externo naquele país. especialmente
nas atividades referente à esta lei, seja menor que o percentual definido pelo parágrafo
acima, prevalecer-se-á o instituto da reciprocidade de tratamento.
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JUSTIFICAÇÃO

a:
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o assunto é polêmico, controverso e vem sendo debatido desde a nÇ)ssa Constituição

O

atual , ensejado na emenda constitucional que redefiniu o conceito de capital nacional,
fixando apenas a condição de empresa brasileira. Sendo assim, seria especificamente
regulamentado cada setor estratégico nas legislações infra-constitucionais, com relação às
proteções ao capital nativo .
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Na questão em tela, acertadamente, o

Executivo define essa situação na
"POLíTICA DE UTILIZAÇÃO DE SATÉLITES DE TELECOMUNICAÇÕES", em
suas Exposição de Motivos , item 13 e DIRETRIZES itens 51 .1. e 5.2. 1.2. porém não
subscreve esta premissa no texto do Projeto de Lei ora proposto .

M

Esta particularidade definida pela Política proposta. encontra respaldo na posição
firme do Ministro Sérgio Motta. na oportunidade da apresentação da presente
regulamentação. dia 28 de novemhro. quando enfatizou a necessidade de o Brasil contar
com os aportes não só financeiros, mas também de tecnologia e de gestão do capital
estrangeiro. em contrapartida. não poder-se--ía indiscriminar esta participação. e SIm.
permea-Ia pelo princípio. consagrado na diplomacia internacional. da reciprocidade .
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Podem argumentar os pragmáticos que a soberania é
sempre relativa . Podemos admitir que ela seja sempre relativa,
quando se pretende absoluta: as concessões que se fazem
podem ser explicadas pela circustância histórica. Mas quando
homens públicos aceitam a limitação da soberania de seus
Estados, sem reciprocidade, o problema passa ao campo da
mais elevada ética, a do respeito á própria nação . As
diferenças entre as nações (dimensões territoriais, população,
desenvolvimento tecnológico) não autorizam a umas a
imposição de sua vontade a outras, da mesma forma que um
homem armado não está autorizado a submeter outro homem
à sua própria vontade" .
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Tamhém sobre o tema, o nobre Deputado Roherto Campos - PP8IRJ, em matéria
veiculada no Jornal Folha de São Paulo, em 10. 12 .95, manifestando- se sobre o recente
debate congressual quanto a reformulação da legislação norte-amencana de
telecomunicações escreve:

e~IX

"A legislação norte-americana de 1934 limita a participação
estrangeira a 20% nas telecomunicações, restrição prestes a
ser eliminada na nova lei ora sobre exame no Congresso em
Washington . Esta adotará o princípio de reprocidade, isto é,
serão livres os investimentos dos países que não imponham
restrições a investimentos norte-americano s."
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Conforme o exposto, a presente proposta de emenda visa instnlmentalizar a política.
ora defInida pelo F,<ecutivo, à legislação regulamentadora.
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Apenas para ilustar esta justificação, vale registrar a matéria veiculada no Correio
Braziliense de 26-11-95, de autoria do jornalista Mauro Santayana; denominada "Vargas e a
Questão acionai" , que esclarece e robustece a posição defendida pelo Ministro Sérgio
Motta :

"A noção de Estado pressupõe soberania absoluta. O
poder de um Estado, nos limites de seu território, não pode ser
contrariado por nenhum outro poder. É evidente que - sem
perder a soberania - os Estados podem negociar com os outros
Estados concessões mútuas, e que só tem fundamento ético
quando rigorosamente igual. Em diplomacia isso se chama
reprocidade . Um país abre a outros países os seus portos, mas
é necessário que os outros também a ele abram os seus. O
espaço aéreo sob determi ndado território é franqueado
aeronaves de outro país, mas seria concessão subalterna se a
ele não a fosse franqueado o espaço aéreo dos países
beneficiados. Tomemos um exemplo próximo : o da navegação
de cabotagem . O Congresso abriu a empresas estrangeiras a
nanegação nas costas brasileiras, o que era antes vedado . Mas,
no cumprimento desse dispositivo constitucional , o Brasil está
moralmente obrigado à obter (mesmo que não a use) a mesma
concessão por parte das nações que se beneticiarem disso .
Trocando em miúdos: navios nortes americanos só podem ter
licença para navegar entre os nossos portos
se navios
brasileiros forem autorizados a navegar entre os portos norte
americanos Fora disso estaremos renunciando unilateralmente
aos nossos direitos soberanos. A mesma co isa se pode dizer da
exploração dos recursos minerais . Se empresas norte
americanas podem explorar o minério de ferro no Brasil. a
Vale deverá dispor do direito de abrir minas no Alasca.
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Incluir como parágrafo 1° ao artigo 3°, renumerando-se os demais:

Parágrafo 1° - Se a legislação do país de origem do capital estrangeiro, sócio da
empresa licitante, exigir que a participação do capital externo naquele país, especialmente
nas atividades referente à esta lei, seja menor que o percentual definido pelo parágrafo
acima, prevalecer-se-á o instituto da reciprocidade de tratamento .
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o assuntp é polêmico, controverso e vem sendo debatido desde a nossa Constituição
atual , ensejado na emenda constitucional que redefiniu o conceito de capital nacional,
fixando apenas a condição de empresa brasileira. Sendo assim, seria especificamente
regulamentado cada setor estratégico nas legislações infra-constitucionais, com relação às
proteções ao capital nativo .

Na questão em tela, acertadamente, o

Executivo defin e essa situação na
"POLíTICA DE UTILIZAÇÃO DE SATÉLITES DE TELECOMUNICAÇÕES", em
suas Exposição de Motivos , item 13 e DIRETRIZES itens 5 I . I . e 521:2, porém não
subscreve esta premissa no texto do Projeto de Lei ora proposto .

....

Esta particularidade definida pela Política proposta, encontra respaldo na posição
firme do Ministro Sérgio Motta, na oportunidade da apresentaçào da presente
regulamentação, dia :28 de novemhro , quando enfatizou a necessidade de o Brasil contar
com os aportes nào só financeiros , mas também de tecnologia e de gestão do capital
estrangeiro. em contrapartida, não poder-se--ia indiscriminar esta participação, e SIm ,
permeá-Ja pelo principio. consagrado na diplomacia internacional. da reciprocidade
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Apenas para ilustar esta justificação, vale registrar a matéria veiculada no Correio
Braziliense de 26-11-95, de autoria do jornalista Mauro Santayana; denominada "Vargas e a
Questão Nacional" , que esclarece e rohustece a posição defendida pelo Ministro Sérgio
Motta:

"A noção de Estado pressupõe soherania absoluta . O
poder de um Estado, nos limites de seu t~rritório , não pode ser
contrariado por nenhum outro poder. E evidente que - sem
perder a soberania - os Estados podem negociar com os outros
Estados concessões mútuas, e que só tem fundamento ético
quando rigorosamente igual. Em diplomacia isso se chama
reprocidade . Um país abre a outros países os. seus portos, mas
é necessário que os outros também a ele abram os seus. O
espaço aéreo sob determindado território é franqueado
aeronaves de outro país, mas seria concessão subalterna se a
ele não a fosse franqueado o espaço aéreo dos países
beneticiados. Tomemos um exemplo próximo : o da navegação
de cabotagem O Congresso ahriu a empresas estrangeiras a
nanegação nas costas brasileiras, o que era antes vedado . Mas,
no cumprimento desse dispositivo constitucional, o Brasil está
moralmente obrigado à obter (mesmo que não a use) a mesma
concessão por parte das nações que se beneficiarem disso .
Trocando em miúdos navios nortes americanos só podem ter
se navios
licença para navegar entre os nossos portos
brasileiros forem autorizados a navegar entre os portos norte
americanos F ora disso estaremos renunciando unilateralmente
aos nossos direitos soberanos. A mesma coisa se pode dizer da
exploração dos recursos minerais . Se empresas norte
americanas podem explorar o minério de ferro no Brasil , a
Vale devera dispor do direito de abrir minas no Alasca .
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Podem argumentar os pragmáticos que a soberania é
sempre relativa. Podemos admitir que' ela seja sempre relativa,
quando se pretende absol uta: as concessões que se fazem
podem ser explicadas pela circustància histórica. Mas quando
homens públicos aceitam a limitação da soberania de seus
Estados, sem reciprocidade, o problema passa ao campo da
mais elevada ética, a do respeito à própria nação . As
diferenças entre as nações (dimensões territoriais, população,
desenvolvimento tecnológico) não autorizam a umas a
imposição de sua vontade a out ras, da mesma forma que um
homem armado não está autorizado a submeter outro homem
à sua própria vontade" .
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Também sobre o tema, o nobre Deputado Roberto Campos - PPB/ RJ , em matéria
veiculada no Jornal Folha de São Paulo , em 10 . 12 .95 , manifestando- se sobre o recente
debate congressual quanto a reformulação da legislação norte-americana de
telecomunicações escreve:

e~
ct:

"A legislação norte-americana de 1934 limita a participação
estrangeira a 20% nas telecom unicações, restrição prestes a
ser eliminada na nova lei ora sobre exame no Congresso em
Washington . Esta adotará o princípio de reprocidade, isto é,
serão livres os investimentos dos países que não imponham
restrições a investimentos norte-americano s."
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Conforme o exposto , a presente proposta de emenda visa instrum entalizar a política,
ora definida pelo Executivo, à legislação regulamentadora
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EMENDA ADITIVA

Insira-se um novo seguinte art.
renumerando-se os demais:

o

"Art.
No prazo de até (seis) meses, contado da entrada em vigor da
presente Lei, as concessionárias de Serviço Telefônico Público, sob controle societário
estatal ou privado, que explorem, ou pretendam explorar, o Serviço Móvel ou Fixo
Celular, deverão constituir empresa subsidiária, na qual obrigatoriamente deterão pelo
menos 51 % (cinquenta e um por cento) do respectivo capital votante. Tal empresa terá
como objetivo principal a exploração do Serviço Móvel ou Fixo Celular e para ela, se o
caso, deverá ser transferida a respectiva concessão e bem assim os bens vinculados à
exploração do serviço.
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Parágrafo único - O não atendimento ao estabelecido neste artigo, no prazo
assinalado, dará a União o direito de declarar extinta, por caducidade, a concessão
para explorar Serviço Móvel ou Fixo Celular outorgada à respectiva concessionária de
Serviço Telefônico Público, nos termos do art. 38, da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1.995."
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JUSTIFICATIVA

É reconhecida mundialmente a conveniência de que o serviço móvel
celular seja explorado em regime de competição . Até mesmo nos países em que os
serviços de telecomunicações são explorados em regime de monopólio pelo Estado,
têm sido abertas exceções relativamente ao serviço móvel celular, permitindo-se que
empresas sob controle privado concorram com o Estado na sua Exploração.

o

É certo, por outro lado, que o regime de competição só produzirá os

a:
w

efeitos benéficos que dele se espera , se forem asseguradas condições legais e
materiais capazes de tornar a competição entre as exploradoras do serviço móvel
celular a mais justa possível.
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Ora , a prestação do serviço móvel celular depende fundamentalmente da
rede de telefonia pública. Em via de consequência , deixará de haver justa competição
entre as exploradoras do serviço móvel celular se , por exemplo, o uso da rede de
telefonia pública tiver um tratamento para uma e outro diverso para a outra.
Na prática , não existem meios seguros e objetivos para se verificar a
igualdade de tratamento no uso da rede de telefonia pública , confundindo-se em uma
mesma empresa as figuras de concessionária de serviço de telefonia pública e de
concessionária de serviços móvel celular, como acontece hoje no Brasil.
As
possibilidades da utilização de subsídios entre os serviços são as mais variadas e
dificílimas de serem detectadas.
Impõe-se, desse modo, que a lei procure evitar esse estado de coisas. A
melhor maneira para fazer isto, é obrigar que as concessionárias do serviço de
telefonia pública só possam explorar o serviço móvel celular indiretamente, através de
outra empresa. A existência de duas empresas ainda em se tratando de controladora e
controlada ou mesmo de subsidiária integral , facilitará enormemente a verificação e a
coibição da prática de subsídios entre elas.

18 / 01 /96
I\A T.&

ASSlllATIIA

,

EMENDA

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

, - - - - PRODO DE W

~

" .287 / 95
COfII~

C{

DEPUTADO

NQ

( J SlfIESSlVA
( 1 ta.llTDIATl1JA

( J gJSTITUTIVA
C] IlOOIfIIlTIVA

Ciência e Tecnologia, Comunica ão e Informática
PAUroo
PTB

EMENDA No.

Paulo Cordeiro

(~~mVA DE

T

tf
PR

TEXTOI JJSTInCAC10

Nesse sentido , submeto a presente Emenda à alta consideração dos
meus dignos pares, certo de que a sua aprovação em muito contribuirá para a melhoria
das telecomunicações no Brasil.

o
r.n

Sala das Sessões, em

de

de 1.996.

~

w
:>

o
z

r.n

w

Deputado PAULO CORDEIRO

;~

(J

e:
~

f-

rn

z

i-1

c \winword \emenda IJ USTIF12\adi!iv04 - 1801 .96

18 /

01 / 96
Mil.

ASSIMTIIA

EMENDA

NQ

& / 96
CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PiOJJO DE LEI
1287

~

/

95

( J StfRESSIV!\

( ) stlSTITUTIVA

[ ] AliUTIJlATIVA

( ] JtOOIFICATIVA

COfIIss&l ri CI E: NCI A E TE CNOL OGI A, COMUNI C1-\ ç 1W E I NF ORMAT I CA
PAiTIDO

I

T li
I-1
l.f

I.-OEP_UT_AOO
__L_U_I_Z_M_O_R_E_I_R_A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P_F_L_---:._B_A.....
lIDOI JJSTIFICAClO

r~IHA

/

1

Acrescentar um novo parágrafo ao art. 2º, como segue:
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Modifique-se o Art. 2º, que passa a rezar:
"Art. 2º - Serviço M6vel Celular i

o servlço de teleco-

municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública que utili
za sistema de radiocomunicação com ticnica celular e i

interconectado

'à rede pública, incluindo as aplicações complementares acess6rias

ou

ide projetos associados autorizados pelo Ministirio das Comunicações."
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Modificar § 4º do Art . 2º, que passa a rezar

c o~o

segue:

§ 4º As entidades e x plorado r as do Serviç o Telofônico pG b li

co fica m obrig8das a prover interco n exão de suas redes com o
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Acrescente-se um novo parágrafo do Art. 2º, como segue,renumerando os demais parágrafos:

"§

Não

fi necessária autorização prfivia do Ministério das Co

:municações para aplicação do Serviço Móvel Celular para estações

fi-

.

em áreas rurais e outras não atendidas pelo Serviço Telefônico Públlco, bem como para telefones de uso público."
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A adição do parágrafo proposto possibilita o atendimento
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sociais de forma simples, sem perda de tempo e sem

Ubracia, com o uso da infra-estrutura do SMC. Além disso, torna
-

de
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~~s situações dos operadores das bandas "A" e "B" quanto ~ faculdade de
~ fferecer tais aplicações. Finalmente, o ônus de prover tais
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caráter social não pode recair apenas sobre um dos competidores.
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Acrescentar um novo parágrafo ao art. - 2 Q , como segue:
n§ Quando o Serviço Móvel Celular atualmente operado por em-

~presas sob controle acionário da União for privatizado total ou
:cialmente, o novo titular do serviço pagará a União o equivalente

para

,

I
I

i 90~(noventa

por cento) do que foi pago pelo concessionário do

mesmo

Iserviço para obtenção da concessão. Caso as áreas de serviço sejam di-

O ferentes,

o Ministério das Comunicações adotará critério de proporcio-

00 \nalidade com base no número de linhas de acesso da rede telefônica fi-
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Para equilibrar a competição. Para não onerar exageradamente
~
operadora celular estatal. Outros países adotaram procedimento simi~ ~ar.(por exemplo Colômbia).
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI N° 1287/95
(Do Sr. Miro Teixeira)

Substituam-se os artigos 1°, 2°, 3°, 4° , 5°, 6° e JO do PL
nO 1287/95 pela seguinte redação :

OI

"O Congresso Nacional decreta:
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Capítulo I
Da Política Nacional de Telecomunicações
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Art . 1°. Esta Lei estabelece objetivos. princípios e diretrizes da Política Nacional de
Teleeomunieaçõcs. cria a Comissão Nacional de Telecomunicações - CONA T. dispõc sobre a
organização dos serviços públicos de telecomunicações e o regime jurídico de sua exploração e autoriza
o Poder Exccutivo a promover a reestruturaçào do sistema Telcbrás, nos termos que estabelece.

Seção I
Dos Objetivos. Princípios e Diretrizes

Z '

""'"

Art. 2". A Política Nacional de Telecomunicaçõcs tem por objetivos assegurar a
quaisquer pessoas o acesso aos serviços públicos de telecomunicaçõcs. manter a soberania e a
integndade territorial do País na prestação de serviços de telecomunicaçõcs e ampliar progressivamente
a capacitação nacional nas atividades de pesquisa. desenvolvimento e produção de bens c serviços de
teleeomun icaçõcs .
Art . 3". Para atingir os objetivos da Política Nacional de Telecomunicaçõcs. o
planeamento c a execução das atividades de telecomunicações deverão observar irrestrita fidelidade aos
seguintes princípios e diretrizes
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[- quanto ao acesso aos serviços de telecomunicações :
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a) é responsabilidade da União assegurar a todos o direito de fruir diretamente os
serviços públicos essenciais de telecomunicações prestados por intermédio de uma rede pública única.
de âmbito nacional, e funcionamento ininterrupto;
b) todos os serviços públicos periféricos de telecomunicações serão explorados em
regime de competição entre empreendimentos comerciais da iniciativa privada, mediante outorga de
concessões e permissões. sempre precedidas de processo licitatório;
c) a qualquer pessoa poderá ser outorgada autorização precária para utilizar recursos
de telecomunicações em proveito próprio, para seu uso restrito e exclusivo, vedado o compartilhamento
ou a prestação de serviço de telecomunicações para terceiros. ainda que sem fim comercial:
d) a utilização de recursos de telecomunicações mediante concessão. permissão ou
autorização dar-se-á mediante o pagamento à União de um valor mensal. destinado a remunerar as
atividades de fiscalização das telecomunicações :
e) em nenhuma hipótese, a exploração de qualquer modalidade de serviço de
telecomunicaçóes poderá ensejar o surgimento ou a continuidade de monopólios ou oligopólios
privados. de direito ou de fato:
f) os processos licitatórios para a escolha dos prestadores de serviços periféricos
privilegiarão as empresas constituídas no Brasil, com controle de capital nacional. que utilizem
equipamentos aqui produzidos ou empreguem tecnologia nacional:
g) a rcsponsabilidade pela administração c orientação intelectual de empresa
exploradora de serviços de telecomunicaÇ-Õcs considerados essenciaiS nos tcmos dcsta lei é privativa de
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos:
h) a participação de estrangeiros. pessoas fisicas ou juridicas. no capital social de
empresa exploradora de serviços de telecomunicações considerados essenciais nos termos desta lei só se
efetuará através de ações sem direito a voto que não excedam a vinte por cento do capital social:
11- quanto à soberania c à integridade territorial do País:
a) a rede pública de telecomunicações é considerada atividade-meio de vital
importância para o desenvolvimento sócio-econômico do País:
b) a expansão da rede pública nacional de telecomunicações deve prever investimentos
específicos para a viabilização de políticas públicas. especialmente no tocante à solução de isolamento
em regiões remotas. saúde pública e controle de epidemias, monitoramento ambiental. vigilância da
Amazônia. patrulhamento de fronteiras e da região costeira. inventário c monitoramento de recursos
naturais. planejamento e fiscalização do uso do solo, previsão de safras agrícolas. coleta de dados
ambientais. previsão do tempo c do clima. localização de veículos e sinistros. além da defesa c da
segurança do território nacional:
c) cada uma das modalidades de serviços de telecomunicações. na proporção do
interesse público que lhe é peculiar. é considerada instrumento de defesa da soberania nacional.
sobretudo quanto à integridade territorial c à mobilização da população. em casos de calamidade
pública ou estado de beligerância:
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d) a integração dos processos de informatização e de telecomunicações deve ser
estimulada pela União com o propósito de atender aos setores produtivos e a atingir os objetivos
fundamentais do País;
e) a todo cidadão é garantido que a utilização de seus dados pessoais por qualquer
organismo, público ou privado, não conduza à violação de sua vida privada. e não lhe cause qualquer
. ,
preJUlzo:
f) a política tarifária deve ser estruturada de tal forma que viabilize a oferta e a
expansão progressiva da prestação de serviços aos segmentos mais carentes da sociedade:
g) na prestação de serviços através da rede pública nacional, os serviços básicos. em
regiões pobres e de baixa densidade populacionaL deverão ser subsidiados pelos recursos provenientes
da prestação de serviços sofisticados. em regiões ricas e de alta densidade populacional:
h) os impostos incidentes sobre a utilização de recursos de telecomunicações serão
necessariamente seletivos. em função de sua essencialidade:
111- quanto à capacitação tecnológica:
a) a pesquisa e o desenvolvimento científico. tecnológico e industrial do Brasil no setor
de telecomunicações devem ser promovidos de modo a permitir que o país possa utilizar meios e
técnicas direcionados para a solução de problemas nacionais e para o beneficio da sociedade brasileira:
b) o s~tor produtivo de capital nacional deve ser estimulado com medidas concretas que
propiciem condições de sua participação em condições competitivas em mercados internacionais de
equipamentos de tcJecomW1icações:
c) deverá ser efetivada uma parceria estratégica entre o Estado brasileiro e a iniciativa
privada genuinamente nacional com o objetivo de promover a formação e o aprimoramento de recursos
humanos altamente qualificados e especializados no setor de telecomunicações. quer para as atividades
estritamente tecnológicas. quer para a administração pública e privada. quer para o detalhamento das
políticas públicas estabelecidas por esta lei:
d) a aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das atividades e dos serviços
inerentes à rede pública de telecomunicações deve privilegiar a tecnologia nacional, o fortalecimento
econômico-financeiro e comercial da empresa nacional e o estímulo à redução de custos dos produtos e
serviços. assegurando-lhes maior competitividade internacional:
Parágrafo único. A inobservància. por agentes do Poder Executivo. dos princípios e das
diretrizes estabelecidos neste artigo, quer na elaboração de instruçõcs de serviço. quer no
desenvolvimento da ação administrativa. é razão determinante para a nulidade do ato c
responsabilização do agente
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Seção 11
Das Atividades de Telecomunicaçõcs

Art. 4° Telecomunicação é o processo tecnológico que viabiliza a difusão, transferência
ou recepção de símbolos, sinais, marcas, dados, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer
natureza por fio, cabo, radioeletricidade, sistemas ópticos ou quaisquer outros sistemas que utilizem
eletromagnetismo.
Art.SO Consideram-se atividades de telecomunicações aquelas ligadas ao
estabelecimento de comunicação à distância com a utilização de processo detromagnético c c,
especificamente. as seguintes :
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1- pesquisa. desenvolvimento. produção. importação e exportação de componentes .
peças. aparelhos equipamentos e estações de telecomunicações:
II- fabricação, venda, locação, comercialização e prestação de serviços de instalação e
manutenção de componentes, peças. aparelhos. equipamentos e estações de telecomunicações:
1lI- planejamento. gerenciamento. operação. comercialização. faturamento e cobrança
de serviços de telecomunicaçõcs:
IV - administração, treinamento. outorga de concessõcs. permissõcs e autorizações.
fixação de critérios tarifários. e fiscalização do uso dos recursos de telecomunicações:
V- adminsitração. atribuição. controle e fiscalização da utilização do espectro de
freqüências:
VI- utilização de rccursos de telecomunicações em proveito próprio ou para a
exploração comcrcial de serviços .
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Seção 111
Do Sistema Nacional de Telecomunicaçõcs
Art.6° O sistema Nacional de Telecomunicações é constituído por um conjunto
operacional contínuo e tccnicamente compatível de equipamentos instalados em estaçõcs interligadas
por meios eletromagnéticos. capaz de cxecutar as funções sistêrnicas de codificar. armazenar. comutar.
ratear. transportar c difundir, dc forma plena ou restrita. informaçõcs de diferentes naturezas e
procedências.

Parágrafo único. O sistema Nacional de Telecomunicações é composto de uma rede
básica, de redes complementares. áreas operacionais e áreas de segurança, assim definidas :
1- a rede básica tcm âmbito nacional e está capacitada a realizar todas as funçõcs
sistêmicas para interligar todas as áreas operaCionaiS entre SI e propiciando as interligações
internacionais e com áreas de segurança:
~
/

PAllNOTAI

-

EMENDA

CAMARA

DOS

NQ

DEPUTADOS
,
'.J' J .•

PRO.ETO DE LEI lfQ

,
,,

I
1287 /

COIlI SSÃO

C(

C ~ !: ~J C r ,D..

g5

E T c C rJO LOC;

~ [l, .

COrlUPJ T Cfl

rg n

AUTOi

;
,

[ lllOOIfICATIVA

!="

I rJ F n Rrlç T T r: p
PAiTIOO

DEPUTADO

,

( ) f4lInVA DE

(X) SUlSTITUTIVA

[ ) SlfRESSllJA
[ 1 AliUTDlATIIJA

por

,,

T J-Lf

,
?6GlHA

OS /

RJ

TIDOI JJSTIFICAt10
ll- as redes complementares estão capacitadas a realizar todas as funções sistêmicas
para interligar todos os pontos internos de uma mesma área operacional;
I1I- áreas operacionais. ou áreas de acesso. são micro-regiões delimitadas em função do
interesse de tráfego de informações:
IV - áreas de segurança são as áreas operacionais situadas na faixa de fronteira e
quaisquer outras delimitadas como tal pelo Estado Maior das Forças Armadas. em função dos
interesses de segurança do País:
Art . 7" Objetivando assegurar a estrutura e a racionalizar o emprego do Sistema
Nacional de Telecomunicações. a Comissão Nacional de Telecomunicações estabelecerá nonllas
técnicas. condições de tráfego mútuo e regras de acesso a serem compulsoriamente observados pelos
executores dos serviços .
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Parágrafo único . O Ministério das Comunicações ao propor e a Comissão Nacional de
Telecomunicações ao aprovar o Plano Nacional de Telecomw1Ícaçàcs discriminarão as Áreas
Operacionais de Telecomunicações e as localidades nela compreendidas .
Art. 8° Visando evitar custos desnecessários e transtornos inevitáveis decorrentes da
duplicação da infra-estrutura de empresas de serviços elétricos. de transporte ferroviário. de
telecomunicações e quaisquer outras provedores de serviços públicos. fica instituída a obrigatoriedade
da celebração de convênios destinados a assegurar o liSO mútuo e gratuito de suas redes de transmissão.
dutos. fios. cabos. postes e quaisquer outros meios fisicos relacionados à infra-estrutura.. respeitada a
competência legal de cada setor .
Art . 9". O transporte. a transferência. a recepção e a difusão de infonnaçõcs através de
fios. cabos e outros meios físicos que utilizem as vias públicas somente poderão ser feitos através das
redes que integram o Sistema Nacional de Telecomunicaçõcs. as quais deverão estar disponíveis para
quem o solicite, através do pagamento das tarifas correspondentes.
Art . 10 . É expressamente proibida a cessão gratuita ou mediante locação dos meios da
rede pública para revendedores (resellen) ou quaisquer outros empreendimentos de intennediação entre
a empresa prestadora do serviço público essencial e o usuário final do serviço de telecomunicaçãcs .
Parágrafo único . A utilização de chamada (ca llback) ou quaisquer outros artifícios
tecnológicos por usuários de serviços, ou por outras pessoas fisicas ou jurídicas. atuando no Brasil ou
no exterior. com a fínalidade dc propiciar fraude ao pagamento de impostos incidentes sobre as
telecomunicaçõcs geradas no Brasil. com a conseqüente redução de tarifas. caracteriza uso indevido do
serviço e autoriza a empresa prestadora a interromper sistematicamente a comunicação ou a utilizar
todos os meios tecnológicos ao seu alcance para ~\"Ítar a prática. sem prejuízo de eventuais
procedimentos penais e eivis contra as pessoas envolvidas na infração.
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Seção IV
Dos Serviços de Telecomunicações
Periféricos e Essenciais

I

e:

Art. 11 . Constituem serviços de telecomunicações as diferentes utilizações que se pode
obter com o emprego do processo tecnológico que viabiliza a comunicação à distância através do
eletromagnetismo.
Parágrafo único. Os serviços de telecomunicações são definidos e classificados em
razão dos fins a que destinam. do sistema eletromagnético utilizado e da natureza e do âmbito da
informação a ser gerada. difundida. transmitida e recebida em seu destino .
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§ 10 Sào considerados serviços periféricos:
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1- os serviços destinados à tcledifusão de informações. dentre os quais :
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Art.12. São considerados serviços periféricos de telecomunicaçõcs todos aqueles que
prescindem da rede pública para serem explorados e que contribuem complementarmente para o
atingimento dos objetivos da Política Nacional de Telecomunicações.

a)- os serviços de radiodifusão sonora (rádio hroadcasling):
b)- os serviços de radiodifusão de sons e imagens (televisão hroadcasting):
c)- os serviços de repetição e retransmissão de rádio c TV (broadcasling) :
d)- os serviços de televisão por assinatura:
e)- os serviços de videodifusào (ou de difusão de dados):
{)- o serviço de música funcionaL
11- os serviços destinados ao uso individualizado. dentre os quais :
a)- o serviço de radioamador:
b)- o serviço de rádio do cidadão:
1lI- os serviços destinados ao uso corporativo e operacional. dentre os quais :
a)- o scniço de radiochamada (bips e pag ing) ;
b)- o serviço de freqüência padrão:
c)- o serviço de sinais horários:
d)- o serviço de boletins meteorológicos:
e)- o serviço de radioautocine:
{)- o serviço de radiotaxi :
g)- o serviço de supervisão. controle e comando (frun ing) ;
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h)- o serviço de segurança e regularidade do transporte (tnmking) ;
i)- o serviço de radiodetenninação;
j)- o serviço privativo:
1)- o serviço de telemensagem.
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§ 2°. A entidade prestadora de serviço periférico em âmbito regional. nacional ou
internacional que tiver necessidade de transportar a infonnação gerada deverá utilizar o Sistema
Nacional de Telecomunicaçõcs.
§ 3° Somente será admitida a formação de redes privativas para prestação de serviços
periféricos quando. na data do pedido, a localidade que se pretende atingir ainda não estiver servida pelo
Sistema Nacional de Telecomunicações ou quando, mesmo servida, a prestadora do serviço essencial
estiver tecnieamente impossibilitada de dar atendimento imediato ao pedido.
Art.13 . São considerados essenciais para a execução da Política Nacional de
Telecomunicaçõcs e o conseqüente atingimento dos seus objetivos os seguintes serviços e atividades.
1- planejamento, instalação, manutenção, operação, gerenciamento e exploração
econômica do Sistema Nacional de Telecomunicaçõcs. inclusive suas conexõcs internacionais:
1I- o lançamento. o rastreamento, a instalação e a operação de satélites c de estaçõcs
terrestres. bem como a exploração comercial das diferentes modalidades de serviços essenciais de
telecomunicações por meio de satélites de telecomunicações:
111- o transporte integrado das diferentes modalidades de serviços essenciais de
te Iccomunicaçõcs:
IV - a exploração dos serviços teletonicos fixos e móveis. em âmbito nacional. regional
e local:
V - a exploração dos serviços de transferência de dados:
VI- a exploração dos serviços de transferência de textos e imagens:
VH- a utilização das freqüências exclusivas dos serviços oficiais (das Forças Annadas.
Governamentais e de Segurança Pública).
Parágrafo único. Serviços essenciais são todos aqueles prestados de fonna ininterrupta,
por intennédio do Sistema Nacional de Telecomunicações. e acessíveis a qualquer pessoa. natural ou
jurídica.. e destinados a satisfazer necessidades de intercomunicação de qualquer natureza .
Art. 14. exploração dos serviços periféricos de telecomunicaçõcs será desenvolvida pela
União. diretamente ou mediante outorga de concessão ou de pennissão. confonne a natureza do serviço.
seu âmbito c grau de responsabilidade perante os objetivos da Política Nacional de Telecomunicações .
Parágrafo único Excepcionalmente. Os Estados e os Municípios poderão ser
autorizados a explorar detenninados serviços periféricos de telecomunicaçõcs .
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Art. 15 . Constitui obrigação da União, a ser cumprida por órgãos de sua administração
centralizada ou através de sociedades anônimas sob seu controle acionário c diretivo, desenvolver as
atividades e explorar os serviços considerados essenciais para a consecução da Política Nacional de
Telecomunicações. nos termos do art. 13 desta lei.
Parágrafo único. A União poderá outorgar concessão, nos termos estabelecidos nesta
lei, para a exploração dos seguintes serviços essenciais:
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1- serviço telefônico móvel. com tecnologia celular digital. em regime de concorrência
com as empresas sob controle acionário estatal:
11- serviço telefônico fixo. em regime de monopólio. em áreas operacionais onde ainda
não exista rede pública de telecomunicações:
I1I- serviços de transferência de dados e demais serviços essenciais de
telecomunicaçõcs. em regime de competição. dentro de uma mesma localidade ou interligando diferentes
localidades de uma mesma área operacional .

Art. I Ó. Visando assegurar a democratização da infom1ação e a sua mais ampla
difusão. e objetivando evitar formação de monopólios e oligopólios privados. bem como outras formas
de controle da opinião pública ou de restrição ao acesso aos meios de comunicação, fica assegurado a
qualquer pessoa fisica ou jurídica utilizar o Sistema Nacional de Telecomunicaçõcs para a prestação de
serviços de informação
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§ In A prestação de serviços de informaçõcs a que se rcfere este artigo compreende as
atividades de produção. coleta. armazenamento. processamento e comercialização de textos. marcas .
documentos . sons. imagens ou outros elementos de conhecimento passível de interpretação c de
transferência através de telecomunicaçõcs .

§ 2°. Os serviços de telecomunicaçõcs se iniciam quando as infom1açõcs produzidas se
transformam em sinais eletromagnéticos destinados ao transporte através do Sistema Nacional de
Telecomunicaçõcs .
§ 3". O transporte através do Sistema Nacional de Telecomunicações compreende as
funçõcs de armazenamento. comutação. codificação. transferência. distribuição e entrega da informação
aos destinatários .
§ 4° Inexistindo disponibilidade de meios nas áreas operacionais do Sistema Nacional
de T c1ecomunicações. as entidades especializadas na prestação de serviços de informações poderão
custear a implantação c a expansão necessária. recebendo da empresa prestadora do serviço público a
co rrespondente indenização. conforme disposto em regulamento .
§ 5° É vedado ao prestador de serviço de irformaçàcs operar quaisqu
telecomunicaçõcs para seus usuários ou para terceiros sem pré ha concessão ou permissão
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§ 60. O preço da infonnação é estabelecido livremente pelo prestador do serviço.
devendo a fatura de cobrança discriminar com exatidão e sem acréscimos o valor referente ao
pagamento da tarifa correspondente ao transporte da infonnação pelo sistema Nacional de
Telecomunicações .
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Art. I 7. É assegurado ao usuário de serviço de telecomunicações utilizar meios próprios
ou forneeidos por empresas especializadas para acrescentar valor aos serviços que lhes são prestados .
Art. 18 . A instalação de qualquer estação ou equipame'11to capacitado a comutar.
transferir ou difundir infornlaçõcs a distância por processo eletromagnético depende de prévia
concessão. pennissão ou autorizaçào do órgão competente do Ministério das Comunicações .

1

§ I n O funcionanlento de estações ou equipamentos transmissores, comutadores Oll
difusores de telecomunicações é subordinado a prévia licença. onde constarão as características básicas
e que só será expedida depois de verificada em vistoria a observância de todas as exigências legais c
regulamentares .

§ 2" . A restrição de que trata este artigo não se aplica aos tenninais da rede pública.
nem tanlpouco às estações e equipamentos de potência reduzida e freqüência limitada. para uso
domiciliar e condominial. como definido em regulamento .
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Capítulo 11
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Do Órgão Regulador
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Comissão Nacional de Telecomunicações (CONA T)
Art . 19 . E instituída a Comissão Nacional de Telecomunicações - CONA T. como
órgão regulador autônomo. auxiliar do Congresso Nacional. nos tennos do art . 21. inciso XI. da
Constituição Federal. com a competência. composição e a organização definidas nesta lei .
Seção (
Da Competência
Art . 20 . A Comissào Nacional de Telecomunicaçõcs - CONAT - tem a finalidade de
assegurar a consecução dos objetivos da Política Nacional de Telecomunicações e. particulannente.
competência para:
1- supervIsIonar o cumprimento da Política Nacional de Telecomunicações pelas
entidades que exerçam atividades de telecomunicações:
I

/'
1 9/ 0 1 / 96

I,
,,

\~

I

-

EMENDA

NO

to
CAM ARA

DOS

DEPUTADOS

~---

PiODO DE LEI M2

17 87 / 95

c ~ E ~ C I I\,
DEPUTADO

r1 ~RO

':

CUSSIfICACl4

( ~ StlSTlTUTIVA
( 1 JtOOIfICATIVA

( 1 stflESSllJA
( 1 AIlUTlllAnlJA

T E ~Hl LOr; ~ !\ , COr1 U~ j =C n, C~ O '"

----~~:$-"

I

~~ F ORr1 ,~

T =Cf\,
rAiTIDO
POT

TE I XEIR ,Il.

( 1 ~mVA DE

T lI.:
\.f

RJ

~=========================-~rrn~O~/~~I~n~~~o~==================

OI
rJl l
" I

WI

) 1
O

z

1
,~

.JJ

I

I
I

,.- '
:.3 1

-

:n

I

Z '
~

I1- realizar. por iniciativa própria. da Câmara dos Deputados. do Senado Federal. de
Comissão técnica ou de inquérito. vistorias, inspeções e análises em empresas públicas e privadas que, a
qualquer título, executem atividades de telecomunicações:
1II- assessorar o Congresso Nacional no cumprimento de sua competência para legislar
sobre telecomunicações, realizando estudos. pesquisas, pareceres e anteprojetos de lei relativos ao
desenvolvimento de novas tecnologias e a melhor fonna de sua implantação no Brasil:
IV - fiscalizar diretamente a observância. por parte das empresas sob controle acionário
estatal. das disposições desta lei:
V-aprovar. na qualidade de órgão regulador autônomo. por maioria absoluta de seus
membros. a edição de Resolução Nonnativa destinada a :
a) aprovar o Plano Nacional de Telecomunicaçõcs. bem como as suas revisões:
b) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações. dando preferência àqueles cujo capital. na sua maioria. pertença a acionistas
brasileiros:
c) estabelecer critérios tarifários complementares à política tarifária fixada nesta lei.
instituir a sistemática para o reajuste de tarifas e autorizar os seus reajustes. quando necessários:
d) estabelecer nonnas técnicas e especificações a serem observadas na planificação da
produção industrial e na fabricação de peças. aparelhos e equipamentos utilizados em telecomunicaçõcs:
e) estabelecer nonnas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação dos serviços de telecomunicaçõcs:
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VI- alterar o Plano Nacional de Telecomunicações. sempre que isto se mostrar
necessário para ajustá-lo à Política Nacional de T decomunicaçõcs estabelecida nesta lei:
VII- representar contra medidas provisórias. decretos e instruçõcs de serviço do Poder
Executivo que exorbitem de sua competência para editar atos administrativos com finalidade de facilitar
o cumprimento desta lei :
VIlI- acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias. editando. com rapidez.
Ilonnas destinadas a pern1itir a sua implementação no Brasil segundo os objetivos da Política Nacional
de Telecomunicaçõcs:
IX- exercer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Senado Federal:
X- elaborar o seu Regimento Interno que. para entrar em vigor. deverá ser aprovado
pelo Senado Federal.
Seção 11
Da Composição e Organização
Art21 . - A Comissão Nacional de Telecomunicações é integrada por 9 (nove)
membros. terá um Presidente de livre nomeação do Presidente do Senado Federal e será constituída:
1- I (um) membro. indicado pelos pequenos usuári s de serviços. encolhido por/sorteio
público. dentre as pessoas fisicas usuárias de serviços que tenham s candidatado à função:
I
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1I- 1 (um) membro, indicado pelos grandes usuários de serviços, escolliidos por sorteio
público, dentre pessoas jurídicas usuárias de serviços que tenham se candidatado à função:
1Il- 1 (um) membro indicado pela indústria de fabricantes de equipamentos, escolhido
por sorteio público dentre uma lista tríplice apontada pela ABINEE:
IV- I (um) membro indicado pelos empregados das emJJresas prestadoras de serviço
públicos essenciais de telecomunicações. indicado pela maior federação de empregados:
V- 1 (um) membro indicado pelo Estado Maior das Forças Armadas - EMFA:
VI- I (um) membro indicado pelos partidos que fazem oposição ao governo:
VII- 1 (um) membro indicado pelo Ministério das Comunicações:
VIII- I (um) membro indicado pelo Ministério Público Federal. indicado pelo
Procurador Geral da República.
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Art. 22 . A Comissão Nacional de Telecomunicações tem sede no Distrito Federal.
quadro próprio de pessoal. constituído de acordo com o art. 61 da Constituição Federal e com jurisdição
em todo o território nacional no tocante às atividades de telecomunicações descritas nesta lei .
§ l°. O mandato dos membros do CONAT é de 7 (sete) anos em regime de dedicação
exclusiva.
§ 20. Para assegurar plena independência nas decisões que lhe forem confiadas. durante
o exerclclo do mandato. aos membros do CONAT são assegurados. no que couber. as mesmas
obrigaçõcs. garantias. prerrogativas e impedimentos devidos aos ministros do Tribunal de Contas da
União .
§ 3° Os membros do CONAT deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos :
a) ser brasileiro. com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade:
b) ter idoneidade moral e reputação ilibada:
c) tcr notórios conhecimentos da história. da legislação. da c\'olução tecnológica c das
políticas públicas de telecomunicaçõcs. adotada no Brasil e em outros países:
d) ter mais de dez anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

1""1 1

Capítulo I I I
Do Plano Nacional de Telecomunicações

Art.23 . O

Poder Executivo planejará a expansão qüinqüenal do setor de
telecomunicaçõcs. sob a forma de um trabalho estratégico vinculado à Política Nacional de
T elecomunicações estabelecida nesta lei .

§IO Encaminhado à Comissão Nacional de Telecomunicações - CONAT. para
aprovação, o Plano Nacional de Telecomunicaçõcs será publicado c submetido a tantas Audiências
Públicas quantas forem julgadas indispensáveis para o seu aperteiçoamento .
§ 2° . O Plano Nacional de Telecomunicações estfbelecerá. dentre outros requisitos a
f
serem estabelecidos em Resolução da CONAT, o seguinte:
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a) delimitação das áreas operacionais de telecomunicações a que se refere o artigo 6°.
parágrafo único, inciso III desta lei:
b) identificação, dentro de cada área operacional, das localidades em que ainda não
existia rede pública de telecomunicações, e estabelecimento de cronograma para a sua implantação,
através de delegação de concessão à iniciativa privada:
c) identificação, dentro de cada área operacional, das localidades em que já existia rede
pública de telecomunicações, e estabelecimento de cronograma para a sua expansão e o seu
melhoramento pelas empresas sob controle acionário estatal.
d) classificação das áreas operacionais em quatro grupos decrescentes. atribuindo-se ao
grupo de maior potencial econômico e peso 4 (quatro). tendo em vista que as licitações para a
implantação do serviço telefônico móvel deverão prever o atendimento simultâneo em duas áreas
operacionais. de tal modo que a soma do potencial econômico das duas áreas nunca seja superior a 5
(cinco) .
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Seção I
Dos Órgãos e Entidades Vinculadas
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Art.24 . A execução da Política Nacional de Telecomunicaçõcs será assegurada pelo
Ministério das Comunicações. por intermédio dos órgãos que o integram e das entidades a ele
vinculadas.
Parágrafo UlllCO . São órgãos específicos do Ministério das Comunicações.
encarregados da administração. outorga, controle e fiscalização das atividades a que se refere o artigo
5° desta lei:

-.
-

1- Secretaria Nacional de Fiscalização - SENAF:
1I- Secretaria de Administração de Freqücncias - SAFRE:
fIl- Secretaria de Outorga e Controle de Serviços Concedidos - SECOM:
IV- Secretaria de Outorga e Controle de Serviços Permitidos - SEPER:
V- Secretaria de Outorga e Controle de Serviços Autorizados - SOA UT:
VI- Secretaria de Serviços Postais - SESEP:
VlI- Secretaria de Tarifas de Serviços Essenciais - SETAR:
VIll- Secretaria de Pesquisa. Desenvolvimento e Aquisição de Produtos - SPqD .
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Art .25. São entidades vinculadas ao Ministério das Comunicaçõcs :
1- sociedades anônimas sob controle acionário estatal que constituem o Sistema
Telcbrás. na forma desta lI:i:
11- Fundação Brasileira de Pesquisa c Desenvolvimento das Telecomunicaçõcs.

fi

Parágrafo único , Constitui responsabilidade indclegá cl do Ministro de Estado das
Comurucaçôcs exercer supervISão sobre as empresas c entidades vineul das à sua pasta.
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Seção 11
Do Sistema Telebrás
Art.26 . As atividades de instalação, manutenção, operação e exploração dos serviços
essenciais da rede pública de telecomunicações são da responsabilidade de um sistema empresarial.
integrado por sociedades controladas e coligadas. denominado Sistema Tclebrás .
§ I" . Sociedades controladas são aquelas nas quais a União. diretamente, ou através da
Telebrás, é titular de direitos de sócio que lhe asse~rure. de modo permanente. preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores .
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Art . 27 . A Tdecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás. socicdade anônima com sede
110 Di strito Federal. desempenha as funções de controladora de um sistema empresarial de âmbito
nacional. observada a seguinte competência especifica :
1- acompanhar e gerenciar a execução do Plano Nacional de Telecomunicaçõcs :
J[- avaliar o desempenho de suas empresas coligadas c controladas. através de

,
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§ 3° O Sistema Telebrás é constituído por uma sociedade controladora. uma operadora
da rede básica. seis operadoras regionais da rede complementar e tantas sociedades coligadas quantas
forem as concessõcs outorgadas para a exploração de serviços essenciais de telecomunicações .

t
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§ 2° Sociedades coligadas são aquelas que integram o Sistema Tclebrás na qualidade
de concessionária. assegurada à União. através da Telebrás. participar com até doze por cento das açõcs
que integram o seu capital vomante. Esta participação. embora minoritária. assegura à União o direito
de vetar determinadas decisõcs relacionadas à prestação de serviços, conforme disposto no estatuto
social da empresa. aprovado como condição para o ato de outorga.

I

indicadores:
Ill- consolidar e aprovar o orçamento de investimentos das empresas de seu sistema
empresarial. à vista das metas estabelecidas no Plano Nacional de Telecomunicações :
IV - propor à Comissão Nacional de T eleeomunieaçõcs a atualização. correção.
expansão e melhoramento do Plano Nacional de Telecomunicaçõcs:
V- participar acionariamente. em nome do Governo Federal. nas sociedades controladas
e coligadas que exploram serviços públicos essenciais de telecomunicaçõcs do País :
VI- gerir sua participação acionária nas empresas que integram o seu sistema
empresarial. de modo a assegurar o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de
T elecomunieaçõcs:
VIl- promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especialização.
necessário ás atividades das telecomunicações nacionais:
VIII- promover e estimular a pesquisa e o desenvolvimento de equipamentos de
tdecomunicaçõcs:
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lX- assegurar a exploração hannônica dos serviços essenciais de telecomunicações.
impedindo a competição predatória e nociva aos interesses empresariais do Sistema Telebrás,

I

e

Art.28, É assegurado a qualquer do povo adquirir açõcs da Telecomunicações
Brasileiras S.A. - TELEBRÁS , observadas as condições estabelecidas nesta lei ,

I

I

§ l° . A Telebrás é uma companhia aberta e suas ações são preferenciais e ordinárias .
§ Y As açõcs preferenciais da Telebrás asseguram preferência no recebimento de
dividendos. não conferem direito de voto. não são conversíveis em ordinárias e sua emissão é limitada a
2/3 do total das ações emitidas ,
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§ 3", As açõcs ordinárias da Tclebrás são de 3 (três) classes. designadas como "A". "B"
e "C" , em função de suas caraeteristicas e das vantagens que conferem a seus titulares .
§ 4° . As ações ordinárias classe "A" correspondem a 5 1% (cinqüenta e um por cento)
do total de açõcs com direito a voto e apresentam as seguintes características:
a) são privativas da União. de pessoas jurídicas de direito público interno e de fundos
de pensão de emprcgados de empresas do Sistema Telebrás:
b) a União deterá. no mínimo. e em caráter pennanente. a metade mais uma destas
açõcs. cabendo-Ihc. nos aumentos de capital social. subscrever o montante necessário para assegurar o
controlc acionário e dirctivo da sociedade:
c) é nula de pleno direito qualquer transferência de ações efetuada pela União. bem
como qualquer aumento de capital ou subscrição de açõcs que possa resultar em perda. pela União. do
controle acionário e diretivo da Telebrás e de seu sistema empresarial:
d) votam sempre em separado. dentro de sua classe. acompanhando o voto da aCIOnista
União:
e) asseguram a eleição de 3/5 dos cargos de administração c de 2/5 dos cargos de
fisealização da sociedade:
f) são inalienáveis, salvo para as entidades qualificadas para serem acionistas:
g) são, pela ordem, as últimas a receber dividendos .

§ 5" , As ações ordinárias classe "B" correspondem a 20% (vinte por cento) do total de
açõcs com direito a voto e apresentam as seguintes características e vantagens:
a) admitem a portabilidade das ações. não havendo restrições quanto à nacionalidade da
pessoa física ou jurídica:
b) assegurar o direito de voto em separado. para o preenchimento de 1/5 dos cargos de
administração ç 1/5 dos cargos de fiscalização:
c) asseguram o recebimento de dividendos logo em seguida ao assegurado ao acionista
preferencial ,
§ 60. As ações ordinárias classe "C" correspondem 29% (vinte c nove por ccnt
total de açàcs com direito a voto e apresentam as seguintes caractcrís cas :
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mOI JJSTInCAClO
a) exigência de nacionalidade brasileira para o acionista:
b) asseguram o direito de voto, em separado. para o preenchimento de 1/5 dos cargos
de administração e 2/5 dos cargos de fiscalização:

Art. 29 , Integram o Sistema Telebrás na qualidade de sociedades controladas:
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1- Empresa Brasileira de Tc1ecomunicaçõcs - EMBRA TEL - sociedade anônima de
âmbito nacional. com sede no Rio de Janeiro - RJ, com a seguinte competência:
a) instalar. manter c operar diretamente a rede básica do Sistema Nacional de
T c1ecomunicaçõcs:
b) instalar. manter c operar diretamente as conexões internacionais do Sistema
Nacional de Tc1ecomunicaçõcs. aí incluídos os satélites de tc1ecomunieações e os cabos submarinos de
tc1eeomuni caçõcs:
c) explorar os serviços essenciais de telecomunicações entre as áreas operacionais c
propiciar as interligações internacionais:
d) prover tecnologia adequada à prestação de serviços de informação por firmas
individuais c micro-empresas. visando criar condiçõcs objetivas para impedir o controle da informação
por oligopólios:
e) alugar meios e circuitos para empresas concessionárias de serviços de
telecomunicaçõcs. nos termos do ato de outorga:

I

Telecomunicações no Norte S ,A, - TELENORTE. sociedade anônima de âmbito
regional c jurisdição nos Estados do Maranhão. Amapá. Pará. Roraima. Amazonas e Rondônia:
111- Tdecomunicaçõcs do Nordeste S .A. - TELENORDESTE. sociedade anônima de
âmbito regional e jurisdição nos Estados da Bahia. Sergipe, Alagoas. Pernambuco. Paraíba. Rio Grande
do Norte. Ceará e PiauÍ:
IV- Telecomunicações de São Paulo S ,A. - TELESP S ,A .. sociedade anônima de
âmbito regional e jurisdição no Estado de São Paulo:
V- Telecomunicações do Sul S .A. - TELESUL S,A .. sociedade anônima de âmbito
regional c jurisdição nos Estados do Rio Grande do Sul. Paraná c Santa Catarina:
VI- Telecomunicaçõcs do Sudeste S ,A.- TELESUDESTE S .A. - sociedade anônima de
âmbito regional com jurisdição nos Estados do Rio de Janeiro. Espírito Santo c Minas Gerais:
VlI- Telecomunicaçõcs do Oeste S ,A. - TELEOESTE S ,A. - sociedade anônima de
âmbito regional com jurisdição nos Estados de Goiás. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Tocantins e
Distrito Federal.
[J-

§ 10 O Poder Exeeutivo designará em que Estados funcionarão as sedes das sociedades
referidas nos ineisos de 11 a VII:
§ 2n As empresas operadoras regionais do Sistema Tclebrás tc.:m. c.:m sua jurisdição.
seg uinte competência:
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a) instalar, manter, operar e explorar em regime de exclusividade a rede complementar
do Sistema Nacional de Telecomunicações:
b) explorar, cm regime de exclusividade, o serviço telefônico fixo e, em regime de
competição, o serviço telefônico móvel:
c) explorar. dentro de cada área operacional, em regime de competição. os serviços de
transferência de dados e demais serviços essenciais de telecomunicações:
d) alugar meios e circuitos da rede complementar de telecomunieações para empresas
concessionárias, nos termos do ato de outorga:
e) prover tecnologia adequada à prestação de serviços de informação por firmas
individuais e micro-empresas, visando criar condições objetivas para impedir o controle da informação
por oligopólios:
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Art. 30 . A administração da Telebrás será exercida por um conselho de administração c
por uma diretoria executiva, ambos constituídos dc cinco membros .

§ I". Sem prejuízo de outros requisitos a serem fixados nos estatutos SOCiaiS. a
investidura em cargo de administração de empresas do Sistema Telebrás deverá observar o seguinte:
1- em cargo no conselho de administração. pelo menos uma das seguintes condições:
a) ter formação superior e comprovada experiência mínima de dez anos, em
administração pública ou privada:
b) ter comprovada experiência profissional de, pelo menos. cinco anos cm empresas do
setor de telecomunicaçõcs:
c) ter exercído cargo de diretor em empresa do Sistema Tclebr:is por periodo igualou
superior a dois anos .
11- em cargos de diretoria :
a) presidente - ter formação superior e comprovada experiência mínima de cinco anos
em administração pública Oll privada:
b) vice-presidente - ter formação superior a experiência mínima de cinco anos em
atividades de direção, planejamento ou coordenação. sendo três deles em empresas do Sistema Telebrás:
c) diretor de planejamento - ser engenheiro de telecomunicações. eletrônica ou
eletricidade c tcr cxperiência profissional mínima de cinco anos. sendo três deles em empresas do
Sistema Telcbrás, em atividade ligada ao planejamento técnico, a nível de chefia de divisão. no mínimo:
d) diretor econômico-financeiro - ter formação superior a experiência profissional
mínima de cinco anos em assuntos ligados à atividade econômico-financeira, sendo três delas em
empresas do Sistema Tclebrás:
e) diretor de recursos humanos - ter formação superior a experiência profissional
mínima de cinco anos em assuntos ligados à atividade de formação e desenvolvimento de recursos
humanos, dentro ou fora do Sistema Telebrás .
§ 2". Os cargos de vice-presidente, diretor de oper õcs e diretor econômico-fin ncelro
são privativos de empregados do Sistema Tclebrás.
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TEXTOI JlSTIFICAClO
§ 3° Um dos integrantes da diretoria executiva, eleito pelo acionista controlador, será
indicado pelos empregados. vedada a sua recondução, mediante eleição prévia junto ao corpo funcional.
em processo aberto e democrático.
Art.3! . A administração das empresas controladas pela Telcbrás será exercida
exclusivamente por uma diretoria executiva, constituída por até cinco membros .
Parágrafo único. Sem prejuízo de outros requisitos a serem fixados nos estatutos
sociais. os membros da diretoria das empresas controladas pela Tclebrás deverão reunir os requisitos
exigidos para o exercício de cargo Idêntico na empresa controladora.
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Capítulo IV
Das Concessões Para Serviços Essenciais
Art.32 . A exploração de uma ou mais modalidades de serviços telefônicos. telemáticos.
de transferência de dados e demais serviços essenciais de telecomunicaçõcs poderá ser delegada a
pessoa juridica nacional. mediante concessão de serviço público. observado o seguinte regime jurídico:
1- a delegação será precedida de processo Iicitatório. onde a vencedora demonstre
capacidade econômica e técnica para o empreendimento. além de se comprometer com os objetivos da
PolítIca Nacional de Telecomunicaçõcs:
11- os investimentos para a implantação e a posterior expansão dos serviços licitados
deverão correr à conta e risco do concessionário, proIbidos empréstimos de bancos governamentais ou
de organismos oficiais de crédito:
111- as empresas se sujeitarão à fiscalização exercida pela Comissão Nacional de
T clecomunicações. que poderá requisitar matéria e pessoal ao Poder Executivo:
IV - o poder concedente publicará. previamente ao edital de licitação. ato justificativo
da conveniência da delegação. caracterizando detalhadamente o seu objeto. a área operacional
(atendimento ao público) e prazo de concessão:
V- as tarifas serão fixadas e revistas periodicamente pelo poder público. de tal forma
que cubram os custos de operação. remunerem o capital investido. garantam a expansão e o
melhoramento dos serviços prestados e assegurem a reversão gratuita dos bens vinculados à prestação
dos serviços no final dos prazo da concessão:
VI- a taxa de retomo destinada a remunerar o capital investido c a assegurar a reversão
g ratuita dos serviços é de 15 % (quinze por cento) ao ano:
VI(- o prazo das concessõcs será de 20 (vinte) anos. findo o qual os fios. cabos. dutos.
radiocstaçõcs. centrais comutadoras e quaisquer outros bens vinculados à prestação dos serviços
reverterão sem ônus ao patrimônio da União:
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VIlI- as tarifas dos serviços públicos concedidos serão fixadas pelo preço afetado e
serão revIstas segundo os critérios ofertados na proposta vencedora de licitação, proibida qualquer
alteração nestes critérios sem prévia autorização da CONAT:
IX- somente serão habitadas na licitação para a prestação de sefV1ços públicos
essenciais as empresas que, em sua constituição, observem o seguinte:
a) inscrevam. em seu objeto social, a finalidade exclusiva de presta serviços de
telecomunicações e desenvolver atividades que lhes 51ejam afins ou correlatas:
b) sejam constituídas no Brasil e assumam a forma de sociedade anônima de capital
aberto:
c) estabeleçam em seu estatuto social que. pelo menos. XO% (oitenta por cento) das
ações ordinárias com direito a voto pertencerão a brasileiros:
d) assegurem a brasileiros os cargos de diretoria e a brasileiros ou a estrangeiros
residentes no Brasil há mais de 10 (dez) anos os cargos de supervisão e gerência intermediária:
X- em nenhuma hipótese será admitida a fusão. incorporação. operação conjunta ou
qualquer prática tendente a formação de monopólio ou oligopólio privado, de fato ou de direito:
XI- a escolha de equipamentos a serem empregados na prestação dos serviços
obedecerá a um processo seletivo, sendo proibida a participação de empresa fabricante de equipamentos
no setor de prestação de serviços públicos essenciais:
XII- quaisquer informações relativas a empresa prestadora de serviço público
pertencem à sociedade. que poderá requisitá-las por intermédio do Ministério Público ou da CONA T:
XIII- a abertura de licitação para área operacional onde já opere empresa sob controle
acionário estatal deverá ser autorizada pelo CONA T. após audiência Pública. onde serão examinados os
motivos expostos pelo Poder Executivo. que deverá demonstrar a inviabilidade econômico financeira da
expansão ser desenvolvida pela empresa estatal. com financiamento de fornecedores. prazo de carência
c pagamento posterior decorrente de recursos provenientes da própria exploração dos serviços. bem
como enumeração das vantagens da conveniência da adoção de um regime competitivo c sua
comprovação:
XIV- após a proclamação do resultado da licitação. c antes de assinado o contrato de
concessão. a sociedade vencedora notificará a Te1cbrás para que exerça o seu direito de associação. na
forma desta lei ,
Seção 1
Dos Serviços Telefônicos
Art ,33 , Os serviços telefônicos são destinados a proporcIOnar a intercomunicação
através da transmissão da voz. ou. em certos casos. de outros sons ,
Parágrafo único , São. dc'11tre outros. serviços telefônicos :
1- serviço fixo convencional:
11- serviço fixo ec/ular:
111- serviço móvel celular.
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Art.34 . O serviço teleronico móvel celular propicia a intercomunicação através da
radiotransmissão da voz ou, em certos casos, de outros sons, com a utilização de terminais teleronicos
móveis (portáteis, transportáveis ou veiculares).

Art. 35 . O serviço teleronico móvel celular será explorado em regime competitivo. entre
empresas sob controle acionário estatal e empresas privadas, com a utilização de duas faixas
diferenciadas de freqüências de operação:
[ - Faixa "A" - destinada a prestação de serviços por empresas sob controle acionário
estatal:
IJ - Faixa "B" - destinada a prestação de serviços por coneessionárias privadas.
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Parágrafo único . Na licitação para a outorga de prestação de serviços por
concessionárias privadas. além das eondiçõcs gerais previstas no artigo 26 desta lei. deverá ser
observado o seguinte:
I - só será admitida a prestação do serviço na faixa "B" com o emprego da tecnologia
digital e equipamentos produzidos no Brasil:
II - a cada concessão eorresponderá duas áreas operacionais distintas. nos termos do
art. 23. § 2°. letra "e". que deverão ter o seu iníeio de operação na mesma data.
Capítulo V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 36 . A utilização do espaço orbital por satélites de telecomunicaçõcs. bem como a
distribuição de freqücncias do espectro radioelétrico observará cm todos os caos a seguinte ordem de
precedência:
[- scrviços vinculados à defesa nacional e à segurança pública:
11- serviços essenciais. explorados de forma contínua. por intermédio do sistema
Nacional de Telecomunicações. e destinados. pela ordem:
a) ao atendimento das necessidades de população:
b) a segurança do transporte público:
c) a scgurança do patrimônio:
III- serviços periféricos explorados mediante coneessão:
IV - serviços destinados a uso corporativo e operacional:
V- serviços destinados a uso condominial ou lI1dividualizado.
Art. 37. As empresas concessionárias de serviços de transferência de dados poderão
implantar redes corporativas complementares dentro de uma mesma área operacional. desde que
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destinadas exclusivamente a dar atendimento às necessidades de intercomunicação entre unidades de
uma mesma pessoa jurídica ou entre pessoas jurídicas de um grupo empresarial. com tal definido pela
lei de sociedades por ações.

Art. 38. Os impostos que, a qualquer título. incidem sobre serviços de
telecomunicações são classificados em quatro níveis. em função de sua essencialidade. observado o
seguinte:
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Art.39 . Fica o Poder Executivo autorizado a promover reestruturação do Sistema
Telebrás na fonna prevista nesta lei e. particulannente ao seguinte:
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1- no nível de alíquota zero ou mais próxima de zero, os serviços prestados em postos
ou telefones públicos e a assinatura residencial do serviço telefônico fixo convencional:
11- no nível de alíquota entre 3 c 6 por cento. os demais serviços telefônicos.
telemáticos, de transferência de dados e oficiais, desde que fixos c prestados a pessoas físicas. por
intermédio da rede pública de telecomunicações:
111- no nível de alíquota entre 7 c I) por cento, os serviços públicos essenciais
destinados a pessoas jurídicas de direito privado. inclusive os destinados a fonnação de redes de
natureza corporativa:
IV - no nível de alíquota entre 12 e 18 por cento. os serviços periféricos de
telecomunicações. qualquer que seja a sua natureza e a sua destinação.

I

1- a fusão. incorporação c a cisão de empresas do Sistema Tc1ebrás para atender ao
artigo 23 desta lei não poderá por em risco a estabilidade financeira das empresas envolvidas. nos
termos do artigo 137. § 2°. da Lei n" 6404. de 15 de dezembro de 1976:
11- a sociedade anônima Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebrás providenciará
tantos aumentos de seu capital social quantos forem necessários para ajustar-se à proporcionalidade
exigida pelo artigo 22 c parágrafos dl.:sta lei:
111- o fundo de pensão dos empregados da Embratel. denominado TELOS. e o fundo de
pensão dos empregados das demais empresas do Sistema T c\ebrás. denominado S ISTEL. ficam
autorizados a su bscrever ações ordinárias classe "A" da sociedadl.: anônima Tc\ecomunicações
Brasileiras S.A. - Telebrás, em qualquer percentual do patrimônio total aplicado em açõcs:
IV - a TELOS e a SISTEL não poderão. em conjunto. deter mais do que 49%
(quarenta e nove por cento) das açõcs ordinárias classe "A" da TELEBRÁS:
V- os atuais acionistas da T elebrás. classe ordinária. ficam automaticamente
transferidos para a classe ordinária "B". assegurados todos os atuais direitos e assegurados
adicionalmente o direito ao recebimento prioritário de dividendos dentre os acionistas ordinários:
VI - as ações subscritas pela União no capital social da Embratel c da T c1ebrás. no
período compreendido entre I" de maio de 1966 e I 9 de fevereiro de 1981. com a utilização de recursos
provenientes da poupança popular. por meio da arrecadação do Fundo Nacional de Telecomunicações.
instituído pelo artigo 51 da Lei nO4. I 17. de 27 de agosto de 1962. são. para todos os efeitos legais. bens
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pertencentes à União, inalienáveis e necessariamente vinculados à prestação, ao melhoramento e a
expansão dos serviços públicos essenciais de telecomunicações prestados através da rede pública:
VII- as ações subscritas prestadoras pela Telebrás no capital social da Embratel e das
demais empresas prestadoras de serviços essenciais de telecomunicações por ela controladas, nos termos
da Lei nO 5.792, de 27 de julho de 1972, com a utilização de recursos provenientes da participação
financeira compulsória da população, através do mecanismo denominado autofinanciamento, são
consideradas. para todos os efeitos legais, bens inalienáveis e vinculados permanentemente à prestação.
ao melhoramento e à expansão dos serviços essenciais de telecomunicações prestados através da rede
pública:
Art . 40 , O Poder Executivo providenciará. dentro de 90 (noventa) dias da vigência
desta lei :
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Art . 41 . Instalada. a Comissão Nacional de T decomunicaçõcs definirá. imediatamente.
o quadro de pessoal indispensável para o funcionamento de sua secretaria executiva e realizará
concurso público de âmbito nacional para o provimento de cargos.
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1- a promoção de concurso público para preenchimento de cargos d~ engenheiro.
economista. advogado. técnico administrativo, ténico em telecomunicações, agente fiscalizador e outros,
em número suficiente para constituir um Quadro de Pessoal compatível com a competência do
Ministério das Comunicações e o atendimento á fiscalização e outorga de serviços em todo o território
nacionaL
11- a implantação de seu Quadro de PessoaL
1lI- a extinção do Conselho Nacional de Telecomunicações:
IV - a edição de decreto executivo estabelecendo as competências específicas dos órgãos
que integram a estrutura regimental do Ministério das Comunicações

I

Art.42 . - O Poder Executivo deverá constituir uma fundação destinada a atuar
exclusivamente no campo da pesquisa e do desenvolvimento de novas tecnologias em telecomunicaçõcs.
direcionadas para os objetivos da Política Nacional de Telecomunicaçõcs.

§ l° A Fundação Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações terá
sede em Campinas. São Paulo. deverá ser constituída em prazo não superior a 90 (noventa) dias da
publicação desta lei e a União será representada pela Telebrás. com bens e direitos atualmente
vinculados ao Centro de Pesquisas e Desenvolvimento daquela empresa .

§ 2° A Fundação será mantida com a contribuição compulsória de todas as entidades
que executem atividades de telecomunicações com fins comerciais. a qual corresponderá a 3% (três por
cento) do seu lucro líquido anual, como inscrito em suas demonstrações financeiras .
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§ 3°. A participação da Telebrás na fundação se restringirá ao mínimo necessário para
que fique permanentemente assegurado o cumprimento da Política Nacional de Telecomunicações
estabelecida nesta lei e para que qualquer desvio possa ser sumariamente identificado e reprimido.
Art. 43 . A Taxa de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL fica mantida.
devendo o CONAR editar ato estabelecendo novos critérios e valores para a sua cobrança.
Art. 44. As empresas do Sistema Telebrás sujeitam-se ao regime jurídico próprio das
empresas privadas. não tendo nenhum valor juridico qualquer tratamento diferenciado que lhes venha a
ser estabelecido por ato do Poder Executivo.
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Art. 45 . No prazo de 30 (trinta) dias. contados da vigência desta lei. o Poder Executivo
deverá constituir comissões especializadas. com representação de todos os se!:,trnentos interessados.
destinadas a elaborar e propor decretos regulamentares dos serviços de telccomunicações a que se refere
esta lei .
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Parágrafo único . Ressalvadas restriçõcs constitucionais c legais. ficam revogados
quaisquer tratamentos discriminatórios c outras restrições à ação empresarial das empresas do Sistema
Telebrás. estabelecidas por decreto executivo. portaria. resolução ou qualquer outro ato de índole
administrativa.

I

Parágrafo único . O Poder Executivo não poderá outorgar concessõcs. pemlissõcs ou
autorizaçõcs. nem publicar editais de concorrências para a exploração de serviços até que entrem em
vigor os atos regulamentares a que se referem este artigo.
Art. 46 . Os scrviços de radiodifusão sonora e de sons c imagens a que se refere a
Constituição Brasileira em seus artigos 220 a 224. bem como os demais serviços destinados à
teledifusão de infonnações a que se refere o artigo 12. § 1°. inciso I. desta lei. sujeitam-se a legislação
específica sobre a atividade.
Art . 47 . A União deverá desenvolver todos os esforços para o atingimento da meta
estratégica de universalização dos serviços estabelecida na Política Nacional de Telecomunicaçõcs.
devendo para tanto reinvestir integralmente todos os dividendos obtidos com a exploração de serviços c
reduzir progressivamente a alíquota do imposto de renda e dos demais impostos incidentes sobre a
exploração de serviços essenciais de telecomunicaçõcs .
Parágrafo único . A meta estratégica de universalização dos serviços será atingida
quando a proporção alcançar o índiee de 40 (quarenta) telefones para cada 100 (cem) habitantes .
Art. 4X . Atingido o índice de 40 (quarenta) telefones para cada 100 (cem) habitantes. a
CONAT proporá a edição de lei rccstruturando o Sistema Tel brás. através da qual as empresas
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operadoras de âmbito regional deixarão de ser um empresas sob controle acionário estatal e se tomarão
emprcsas sob controle acionário social. observadas as scguintes caractcrísticas:
1- redução progressiva da participação da União. através de sucesso os aumentos de
capital social. com subscrição pública de ações ordinárias:
11- a União. findo o processo. manterá apenas I I % (onze por cento) de ações ordinárias
com direito a voto. o que deverá lhe assegurar a administração conJunta da sociedade com outros
acionistas maJoritários. bem como o poder de veto. restrito a algumas decisões especificadas em lei:
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III- pulvcrização do poder decisório entre quatro classes de ações. de fomla a que as
decisõcs jamais sCJam tomadas por um único acionista controlador:

IV- participação de acionistas estrangeiros restrita a 20% (vinte por cento) das ações
com direito a voto .

) 1
Art. 49 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação no Diário
Oficial da União .
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§ 2° O CON AT será instalado em sessão solene. que deverá coincidIr com a data de
VI gência da presente lei .
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§ 10 O funcionamento do Conselho Nacional de Telecomunicações - CONAT deverá
ser regulamentado em Decreto LegIslativo. assinado pelo Presidente do Congresso Nacional. nos
primeIros 30 (tfllHa) dIas de vlgcncla desta leI.

I

Art.50 . São revogadas as disposições em contrários e. em especIal. o Código BrasIleIro
de Telecomunicações. 1I1stituído pela LeI 11" 4 . I 17. de 27 de agosto de 1972. e a Política de bploração
dos ServIços de Telecomunicações. instituída pela LeI n" 5 792. de 27 de Julho de 1972 .

JUSTIFICAÇÃO

o

Projeto de Lei n° 1287/ 95, que "Dispõe sobre a Explol'ação do Serviço
Móvel Celular, sobre telecomunicações por satélite e dá outras providências" ,
encaminhado pelo Poder Executivo, acompanhado de Exposição de Motivos n° 96, de 28 de
novembro de 1995 , do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, é de flagrante
inconstitucionalidade, como se demonstrará a seguir
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1.
A Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995 , que "Altera o
inciso XI e a alínea "a" do inciso XI! do artigo 21 da COl1slftlllÇão Federal", estabelece,
textualmente

"Art. 21. Compete à União:
.•••...•••....•••...••....••...•.••...•••••..•........•••.•.....••.••.•••............••......•••.......••••
....••....••....••....•••...•.....••..•..•.•••.................•....•••••••••..........•••••....•.••••.••.••

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão. os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais~
XII - explorar diretamente ou mediante autorização. concessão ou
permissão:
a) os serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens;
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Art. r. É vedada a adoção de medida provisória para
regulamentar o disposto no inciso XI do al,tigo 21 com a redação
dada por esta emenda constitucional."
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Por força desta Emenda ConstitucionaL a exploração dos serviços
telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos essenciais de
telecomunicações deixou de ser um pri vilégio constitucional assegurado às empresas sob
controle acionário estatal. Agora, todo e qualquer serviço pode ser explorad o diretamente pela
União ou então delegado à iniciativa privada, mediante concessões, permissões
ou
autorizações .
A Emenda Constitucional poderia parar por ai , repetindo a redação que
fora adotada pela Constituição de 1967 e mantida pelo ato de 1969 . Se o tizesse, consagraria,
inclusive, a proposta que fora encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo .
Entendeu, todavia, o legislador constitucional, que a "flexibilização"
solicitada pelo Poder Executivo deveria ser concedida, mas, ao mesmo tempo , condicionada a
uma reforma estrutural do setor de telecomunicações.
É evidente que o único instrumento jurídico adequado para instituir
uma reforma estrutural é a lei . O Poder Executivo, como é acaciano, executa. Ele existe para
transformar em ação o que a lei determina. Conseqüentemente, ele não tem competencia para
legislar, formulando políticas nacionais que alterem estruturas existentes, extingam direitos,
eliminem privilégios legais, criem obrigações, introduzanu novos serviço s ou novas definições e
conceItos.
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Apesar do óbvio, o povo brasileiro, por seus representantes, julgaram
conveniente a redundância e incluíram no texto da Emenda Constitucional que a reforma
institucional do setor deveria ser feita "nos termos da lei", negando, assim, expressamente, o
"cheque em branco" que havia sido solicitado pelo Poder Executivo
Portanto, a Emenda Constitucional define, com clareza, a forma e o
conteúdo da reforma estrutural das telecomunicações brasileiras. A forma: uma lei nova, o
que afasta a idéia de aproveitar as leis pretéritas. Uma lei ordinária, o que afasta, de um lado,
os rigores da lei complementar, e, de outro, as facilidades da medida provisória.
Se a Emenda Constitucional proíbe, expressamente, em seu artigo 2°, a
adoção de medida provisória para a implantação de raforma estrutural a que ficou
condicionada a "flexibilização" das telecomunicações, é indiscutível que tal regulamentação
não pode ser feita por meio de atos administrativos, como os decretos executivos e as
instruções de serviço (portarias ministeriais) . Portanto, a edição de qualquer ato
"regulamentar" ou "normativo" que não seja a lei ordinária a que se refere a Emenda
Constitucional.
Quanto ao conteúdo, a desconstitucionalização está condicionada aos
termos de uma lei que não pode ser minima, parcial, temporária ou provisória, con sete ou oito
artígos, só para cumprir uma formalidade O novo inciso XI do artigo 21 da Constitução, após
exigir que qualquer concessão, permissão ou autorização somente seja outorgada" nos termos
da lei", dá continuidade ao texto, acrescentando-lhe uma vírgula e o pronome relativo" que" ,
introduzindo uma oração subordinada .
A oração subordinada - sabe-se - funciona "co mo termo integrante de
outra oração" (in Gramática do Portugues Contemporàneo" , de Celso Cunha, 9° ed . 1981,
pag 404, padrão Livraria e Editora Ltda.) Neste caso, como termo de uma oração principal e
introduzindo "termos essenciais", que são comandados pelo verbo dispor.
Dispor, ensina o "Novo Dicionario da Língua Portuguesa" , de Aurélio
Buarque de Lolanda Ferreira, vem do latim di~p()l7ere e, como verbo transitivo direto, significa
estabelecer regras, estatuir normas de conduta, reconhecer direitos e impor obrigações.
empregado na Y pessoa do singular do futuro do presente - "disporá" - (logo não é uma
faculdade, mas sim uma obrigação, uma exigência, uma condição) sobre "aspectos
institucionais" (no plural, logo, mais de um) E dentre outros, foram mencionados dois
aspectos, a saber, um de natureza técnica (a "organização dos serviços" ) e o outro de
natureza administrativa (a criação de um "órgão regulador")
Organizar serviços é colocar os serviços de telecomunicações em
ordem . É fazer a distrihuiç:ão de competências, ou seja, dividir o enorme "bolo" chamado
serviços de telecomunicações em "fatias", destinando cada uma delas aos diferentes
"comensais" . Esta tarefa, pela sua importància estratégica e pela dificuldade política que
encerra, 50 poderia ser mesmo matéria de lei . Quem poderá explorar telefonia celular'} Quem

está fora deste "bolo"" Quais as condições para r sta eXPloração: - E a "fatia" das
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comunicaçaões por satélite, a quem poderá ser entregue? Evidentemente, a organização dos
serviços" é uma matéria dificílima, que depende de lei, até mesmo porque desde 1962 é
matéria tratada pelo Velho Código Brasileiro de Telecomunicações.
A exigência constitucional de "criação de um órgão regulador"
decorreu da generalizada insatisfação com a ilegítima e insatisfatória atuação do Poder
Executivo como órgão regulador. Impõe-se, agora, definir qual a composição e competência
deste órgão e, sobretudo, se ele substituirá o Ministério das Comunicações (que deixaria de
existir), gozando de plena autonomia em relação ao Poder Executivo, se ele terá apenas
funções regulatórias, deixando para o Ministério das Comunicações as funções de outorga e
fiscalização dos serviços ou, ainda, se será ele tão-somente um apêndice do Ministério das
Comunicações
Quanto aos "outros aspectos institucionais" , pode-se destacar, por
exemplo, que a nova lei regulamentar das telecomunicações brasileiras terá que dispor, ao
menos, sobre a reestruturação do Sistema Telebrás. (a empresa holdil1K continuará a existir,
com um novo objetivo social, ou será extinta? Quais as transformações jurídicas que a lei
reservará à Embratel? E quanto às demais empresas estaduais do Sistema Telebrás, serão
transformadas em empresas regionais? Por que processo?)
Além destes aspectos institucionais, a Lei Regulamentar terá que tratar
obrigatoriamente da política tarifária e relacionar as infrações e as penalidades a que
estarão sujeitas as empresas privadas que, por força da "flexibilização" , passarão à condição de
exploradoras de serviços públicos de telecomunicações
Como se vê, ainda que não venha a se denominar "Código Brasileiro de
Telecomunicações" , nova lei terá que ter a abrangência necessária para implantar uma nova
Política Nacional de Telecomunicações, que substitua inteiramente e revogue a política
estatizante introduzida pela Lei n° 4. 1 17, de 1962, e ampliada pela Lei n° 5.792, de 1972.
E este que tem que ser o conteúdo da nova Lei Regulamentar, ainda
que ist~ desagrade aos que repudiam o Poder Legislativo e temem o debate e o confronto de
idéias . E assim que ~em que ser, ainda que isto irrite od que se julgam sábios e menosprezam o
Estado de Direito . E assim que tem que ser, ainda que cause prejuízo aos que têm pressa em
ganhar dinheiro, colocando sempre seus interesses particulares e os interesses comerciais e
estratégicos das empresas multinacionais em prioridade diante dos interesses nacionais .
2.
Ao contrário do que possa parecer, o Projeto-de-Iei n" 1.287/95,
encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, não pretende ser a Lei
Regulamentar a que se refere o artigo 21 , inciso XI , letra "a", da Constituição Brasileira de
1988, com a nova redação da Emenda Constitucional n°
15 de agosto de 1995 . Quem o
'
diz é a própria Exposição de Motivos já citada
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"o projeto constitui, enquanto mio for editada a lei a que se refere o
inciso XI do artigo 2 J da constituição, passo fundamental ao
atendimel1lo à demanda por serviços de telecomunicações, 110
momento, fortemente reprimida. " (gr!fei).
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Trata-se, portanto, de uma lei provisória, pois a previsão de sua
vigencia é temporária ("enquanto não for editada a lei"), mínima (tem apenas oito artigos) e
parcial (não abrange todos os aspectos institucionais exigidos pela Carta magna) . Uma idéia
esdrúxula, absurda, que agride mortalmente a Constituição Brasileira, uma vez que esta diz
que a "flexibilização" das telecomunicações está con-di-ci-o-na-da a edição de uma lei nova,
que "disporá" sobre todos os "aspectos institucionais" do setor, não podendo deixar de
incluir a "organização dos serviços" e a "criação de um órgão regularor".
A Constituição Brasileira condicionou a "flexibilização" das
telecomunicações a uma lei estrutural. geral e definitiva, sendo inconstitucional qualquer
projeto de lei provisória, mínima ou parcial, que regulamente apenas uma parte das
telecomunicações.
A propósito, discorrendo sobre o princípio da supremacia da
Constituição Federal e o controle de constitucionalidade, leciona o jurista paulista José Afonso
da Silva

i

,I
,

"O prinCIpIO da supremacia requer que todas as situações jurídicas se
conformem com os principios e preceitos da constituição . Essa conformidade
com os ditames constitucionais, agora. não se satisfaz apenas com a atuação
positiva de acordo com a Constituição . Exige mais, pois omitir a aplicação
de normas constitucionais quando a Constituição assim o determina constitui
também conduta inconstitucional.
De fato , a Constituição de 1988 reconhece duas formas de
inconstitucionalidade
a
inconstitucionalidade
por
ação
e
a
inconstitucionalidade por omissão (art 102, I, "a" , e III "a", "b" e "c", e
art . 103 e seus parágrafos)" (in "Curso de Direito Constitucional Positivo" ,
7a ed ., págs. 45/46)
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Mais adiante, e após destacar que a inconstitucionalidade por ação
"ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que
contrariem normas ou principios da constitU} àO'
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o consagrado professor de direito destaca que
"Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos, etc.)
com a Constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade
das leis ou dos atos do Poder Público é o que se manifesta sob dois
aspectos: a) formalmente, quando tais normas são formadas por autoridades
incompetentes ou em desacordo com firmai idades ou procedimentos
estabelecidos pela Constituição; b) materialmente, quando o conteudo de
tais leis ou atos contraria preceito ou principio da Constituição" (in ob. cil.
pág. 46)
:) 1
(1) 1
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No caso concreto, estamos diante da tentativa do Poder Executivo em
ver aprovado, nesta Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de Lei Mínima e
Provisória n° 1.287/95, em substituição àquela Lei Regulamentar prevista expressamente no
texto constitucional, quer quanto à forma, quer quanto ao seu cOllteúdo . Trata-se de uma
tentativa tão inédita quanto absurda .

3.
Além de eivada da mais flagrante inconstitucionalidade, o projeto é um desrespeito ao
Poder Legislativo, uma vez já existem na Câmara dos Deputados três projetos destinados a
regular o artigo 21 , inciso XI, da constituição Nacional E o povo, através de seus
representantes, já apresentou à discussão dispõe de tres projetos completos, a saber

:3 .
a) Projeto de Lei n° 821, de 1995, do Deputado Renato Jonhson , que
"Regulamenta a Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, e
institui a política de exploração dos serviços publicos de telecomunicações" ;

-
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b) Projeto-de-lei n° 1.117, de 1995, do Deputado Marcelo Barbieri, que
"Regulamenta a emenda Constitucional nO8, de 15 de agosto de 1995" ;

l

c) Projeto-de-lei n° 1. 168, de 1995, do Deputado Miro Teixeira, que
"Institui a Política 1 acionai de Telecomunicações, dispõe sobre a
organização e exploração dos serviços de telecomunicações, cria um órgão
regulador autônomo, autoriza o .P oder Executivo a promover a
reestruturação do Sistema TELEBRAS e dispõe sobre outros aspectos
institucionais, na forma do que determina o artigo 2 1, inciso XI, da
Constituição Federal
São estes os projetos que precisam ser discutidos( e debatido s Co m maior ou menor
ab rangencia, com maior ou menor "flexibilização", Sà0 / projetos que proc~ram atender ao
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disposto em nossa Carta Magna. O primeiro projeto tem 23 artigos, o segundo 20 artigos e o
terceiro 50 artigos. Não são, portanto, projetos de grande envergadura, que desistimulem a sua
discussão . O Governo daria uma prova de sensibilidade e de bom senso se abandonasse esta
tentativa ridícula e apresentasse, sem demora, o seu projeto, que poderia partir da fusão dos
três projetos e incorporasse a sua maneira de sentir a reestruturação do setor ..
4.
Afirma a Exposição de Motivos que acompanha o projeto de Lei
Mínima e Provisória n° 1.287, de 1995, que
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"o texto proposto encontra suporte formal e material na Lei de Concessões".
Nada mais falso .
A Lei nO9074, de 7 de julho de 1995, em seu artigo 1°, apresenta um
elenco de "serviços e obras públicas de compeú~ncia da União" que "sujeitam-se ao regime de
concessões ou, quando couber, de permissão, nos termos da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995" . Nesta enumeração, não se encontram os serviços de telecomunicações . O inciso IH
do referido artigo 1° que se referia expressamente às "lelecomllll/(. :aç:6es, /lOS lermos do inciso
XI da C0I1Sllluição" foi VETADO .
Como se sabe, a Medida Provisória nO 890, de 13 de fevereiro de 1995
(que antecedeu a Lei nO 9074, de 1995), em seu artigo 1°, elencava, uma a uma, as
atividades econômicas que se sujeitavam ao regime de concessão e permissão de prestação de
serviços ' públicos previsto na Lei nO 8.987, também de 13 de fevereiro de 1995 . O seu inciso
111 também se referia expressamente às "relecomunicações" nos termos do inciso XI da
constituição" Os dois atos, portanto, se completavam.
Ocorre que a referida Medida Provisória foi examinada pelo Congresso
nacional, com vistas a sua conversão em lei, antes da promulgação da Emenda Constitucional
nO 8, de 1995. Logo, naquele momento, em julho, o inciso III do artigo I ° era de uma
inconstitucionalidade aberrante . Era necessário não só evitar tal fato, como compatibilizar o
texto da lei com o da Emenda Constitucional que viria a ser editada. Assim, e após uma ampla
negociação, que envolveu o Executivo, o Legislativo e partidos de oposição, foi imposto um
veto ao inciso III do artigo I° da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, com o que as duas leis
tornaram-se inaplicáveis ao setor de telecomunicações.
E se alguma dúvida ainda pairasse quanto a este fato, bastaria ler dois
outros artigos da Lei nO 9 .074 : o artigo 26 . ,~ ue excetrua os serviços de telecomunicações da
reestruturação dos serviços concedidos nos moldes previstos por tais leis, e o artigo 2° que
proíbe, a partir da vigencia daquela lei (8 de julho de 1995), a outorga de novas concessões e
.
)
permissões
/I
"sem lei que lhes autorize e fixe os termos".
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5.
A simples apresentação a, pelo Governo, de um projeto de Lei Mínima
e Provisória destinado a "flexibilizar" apenas os segmentos nobres das telecomunicações
evidencia definitivamente o seu desprezo com os segmentos pobres (pouco rentáveis) destes
serviços. Este Governo apresenta mais uma prova de que nada tem de social-democrata e de
que, na verdade, está a serviço dos agentes do neo-liberalismo mais abjeto .
Em 1995, para obter deste Parlamento a mudança do texto da
Constituição, o Governo FHC e a mídia insistiam em registrar o baixíssimo número de
telefones por cem habitantes existentes no Brasil, em contraste com os padrões internacionais.
Alegava-se que para atender a esta demanda fortemente reprimida era indispensável permitir
investimentos maciços nos serviços básicos. Era preciso atender os segmentos pobres que
não tinham acesso ás telecomunicações.
Na Exposição de Motivos que justificou o encaminhamento ao
Congresso Nacional da proposta de Emenda Constitucional, o Governo referiu-se, com
destaque, aos segmentos pobres da população :

=> 1

oi
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"Não haverá democracia, em seu sentido pleno, se o Estado não assegurar ao
cidadão o direito à comunicação, a começar do simples aparelho de
telefone que permita a ele pedir socorro médico ou acionar outros serviços,
esteja onde estiver."
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Naquela oportunidade, a Oposição afirmava que o Governo FHC não
estava absolutamente interessado em instalar aparelhos de telefones públicos, em permitir que
cada brasileiro tivesse um telefone em sua casa ou ainda que cada empresa pudesse ser servida
dos terminais de telecomunicações de que precisasse. A Oposição insistia em afirmar que a
"flexibilização" desejada tinha o único proposito de permitir a exploração de alguns serviços,
altamente rentáveis e estratégicos, por grandes multi nacionais de telecomunicações, aliadas a
empreiteiras, bancos e outros segmentos nacionais bem conhecidos por seu envolvimento
espúrio com o Poder Público .
O projeto de Lei Provisória e Mínima n° 1.287, de 1995 , mostra que
o Governo FHC não está nem um pouco preocupado com o congestionamento da rede pública
ou em atender a "demanda fortemente reprimida" oriunda das camadas mais pobres da
população, carentes de uma rede pública eficiente e de terminais telefônicos em número
suficiente para acabar com a odiosa figura do autofinanciamento .
A "demanda fortemente reprimida" que o Projeto de L,ei Provisória
e Mínima n° 1.287, de 1995 , quer atender é uma outra bem diferente E a demanda
apresentada pelas forças que insistem em assumir o dominio absoluto sobre o mercado
representado por três segmentos rentáveis e estratégicos de nossas telecomunicações, a
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saber,
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a) a exploração do Serviço Telefônico Móvel Celular exclusivamente
nos grandes centros econômicos do país, a partir de São Paulo;
b) a exploração comercial de Satélites de Telecomunicações, para a
prestação de serviços rentabilíssimos, como os interestaduais e internacionais;
c) a utilização predatória da rede pública de telecomunicações por
empresas interessadas em explorar Serviços de Transmissão de Dados e em adicionar valor
aos serviços básicos, estes fornecidos pelas empresas sob controle acionário estatal.
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resto - ou seja, investir na rede pública e dar atendimento à
população com serviços básicos, bem, isto é uma questão de detalhe, requer muitos estudos,
demanda tempo, aconselha grandes debates, e pode ficar para mais tarde ... para bem mais
tarde .. .
Todos os paises desenvolvidos do mundo impedem efetivamente o
6.
controle de seu Sistema Nacional de Telecomunicações por pessoas fisicas ou jurídicas de
outras nacionalidades. Mesmo quando a Constituição ou a Lei não estabelecem diretamente tal
restrição, um complexo de atos administrativos de menor envergadura acabam por eliminar
qualquer possibilidade de controle ou de participação representativa de estrangeiros nas
empresas de telecomunicações. Em países sérios, esta é uma questão estratégica e inegociável.
Estudos recentes apresentados ao Ministério das Comunicações
demonstraram que os paises desenvolvidos não autorizam a nenhum nacional de outro país
deter, direta ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) das ações com direito a voto das
empresas de telecomunicações A repetição deste mesmo percentual na legislação de quese
todos os países não é obra do acaso, mas sim fruto da experiência secular que demonstra a
dificuldade de fraudar os fins colimados com tal percentual do capital social votante, segundo
as regras jurídicas das sociedades por ações .
Contrariando a tendência mundial, o projeto do Governo é de uma
generosidade comovente. Ele permite a participação concentrada de um único grupo
econômico estrangeiro no capital votante de uma empresa em percentual de até 49% (no
capital social total, o "limite" é de 83%) Ora, este percentual (até um idiota percebe) facilita
qualquer composição de capital destinada a propiciar a fraude ao princípio que se busca
alcançar. Não há nem mesmo restrição quanto à natureza da sociedade (pode ser, portanto,
uma sociedade limitada), nem quanto aoa exercício por estrangeiros de cargos de direção
superior ou de orientação intelectual ou administrativa da empresa. O projeto promove,
portanto, uma farsa , sob o pretexto de limitar a participação estrangeira.
7
A história recente do Brasil demonstra o imenso poder político
concentrado nas mãos dos proprietários dos meios de comunícação O projeto, todavia, parece
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não ter qualquer preocupação com isso. Ao que tudo indica, vivemos em um "paraíso" , onde a
competição e o equilíbrio do mercado são a regra.
Aqui não houve preocupação nem em montar uma farsa, como no caso
da participação estrangeira. Não foram estabelecidos limites numéricos a outorga de
serviços a uma mesma pessoa fisica ou jurídica. Aprovado o projeto de Lei Mínima e
Provisória nO 1.287/95, um único homem ou ou economico poderá acumular às muitas
concessões que já detém, outras tantas para exporar serviços de telefonia celular, de
transmissão de dados e todos os serviços via satélite. inclusive rádio e televisão. Assim se
omitindo, o projeto contraria o artigo 173, ~ 4°, da Constituição Federal, que exige medidas
legais destinadas a impedir o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados,
à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros .
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O projeto pretende regular a exploração de todos os serviços de
8.
telecomunicaçaões por satélite - inclusive os de rádio e de televisão . O Projeto-de-Lei
Mínima e Provisória n° 1.287, de 1995, também neste particular consegue ser
inconstitucional. Primeiro, porque não impõe restrições destinadas a impedir que os serviços
de comunicação social por safélite venha a ser objeto de monopólio ou oligopólio (art. 220, §
5°). Segundo, porque ignora a exigência da Carta magna de que "0 ato de outorga ou
renovaç:ão somel1le prodUZirá efeitos legais após deliheração do Congresso Nacional (arf.
113 , -"~. 3°') . "
-"Embora trate - repita-se - de todos os serviços de telecomunicações
por satélite, o faz de forma superficial e irresponsável. em apenas dois artigos. Ao revogar as
disposições em contrário, ele não põe por terra toda a política estabelecida na lei que criou a
Agência Espacial Brasileira. Este órgão, responsável pela implantação de nossa política de
exploração espacial, precisa ser convocado para dizer se estes dois miseros artigos realmente
atendem as necessidades estratégicas do Pais, se o interesse economico representado pela
Embratel está protegido. se o interesse nacional não está sendo menosprezado .
Aliás, uma vez aprovado este projeto, a Agência Espacial Brasileira
pode ser fechada, por medida de saudável economia, já que toda a política de satélites do País
passará a ser ditada" nos termos da regulamen tação" (isto é, decretos executivos e
instruções de serviço), "independentemente de o acesso se realizar a partir do território
nacional ou do exterior" (sic, art 4°)

9
A "carta branca" que a emenda Constitucional negou ao Governo
FHC é reivindicada mais uma vez, agora pelo Projeto de Lei Mínima e Provisória n° 1287,
de 1985 . Como se vê de seu artigo 7°, ele delega ao Poder Executivo competência normativa
para legislar sobre telecomunicações
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"Art. 7° Até que venha a ser instalado o órgão regulador referido 170 inciso
XI do art. 2 j da constituição, permanecem as atuais competências de
outorga. regulamentação e fiscalização atribuídas ao Ministério das
Comumcações pela legislaç:ão em vigor. "
Também este artigo é institucional, uma vez que contraria
expressamente não só o disposto no artigo 21, inciso XI, como também o ~ 1° do artigo 68 da
Carta Magna, verbis :
~
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lO. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do
Congresso Nacional."
Interessante notar que a delegação de competência reivindicada
ultrapassará até mesmo a vigência da Lei Regulamentar a que se refere o artigo 21, inciso XI,
da Constituição, e que se estenda até o dia em que vier a ser instalado o órgão regulador
independente. Segundo este "modelito surrelista", enquanto a Lei Regulamentar que
condicionou a "flexibilização" das telecomunicações não for editada, o Poder Executivo
poderá fazer o que beme entender no tocante ao setor de telecomunicações. Sem dúvida, para
reeleição, este é um trunfo nada
um Governo que, dissimuladamente, trabalha pela
desprezível ...
Usando a "carta branca" que aqUi reivindica, o Governo poderá

atender, através de decretos ou mesmo de simples portarias ministeriais, todo o
segmento interessado em ganhar dinheiro com os segmentos nobres das
telecomunicações. E mais diante de qualquer dificuldade que se apresente, poderá alterar
livremente a "regulamentação" por outra mais conveniente (ou melhor, "mais adequada ás
novas tecnologias")
Os artigos 3°, 4°, 5°, ~ 2°, 6° e 7° do projeto de Lei Mínima e
Provisória n° 1.287/95 são igualmente inconstitucionais, porque delegam ao Poder Executivo
um poder regulamentar que lhe foi suprimido pela Constituiçào Brasileira, quer de forma
genérica, por força do ~ 1° do artigo 68, quer de forma e.\pec!fica, por força da nova redação
do art . 21, inciso XI.
No tocante á vedação e.\pec!fica, verifica-se que a Constituição
determina exatamente o contrário a constituição de um novo órgão regulamentar (e não a
pretendida sobrevivência deste mesmo poder regulamentar, obediente ás vontades exclusivas
do Ministro e do Presidente da República) .
10
Pelo que se procurou demonstrar, o Projeto de Lei Mínima e
Provisória nO 1.287, de 1995 , encaminhado pelo Governo Federal ao congresso, a apropósito
de "flexibilizar" a exploração comercial dos servlç9s nobres de telecomunicações, nào
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contém apenas alguns dispositivos institucionais que, com a devida correção, podem ser
corrigidos e incorporados ao Estado de Direito .
O projeto éinteiramente imprestável. Dele não se aproveita nada, pois
seu vício é de forma e de conteúdo . Trata-se de um genuíno Quasímodo jurídico-político,
gerado da relação incestuosa entre o estelionato e a incompetência, e parido nas imundas
oficinas da reengenharia do caos.
A idéia de uma lei Mínima e Provisória só poderia ter nascido nos dias
de hoje, neste tempo de pessoas de idéias liliputianas, atavicamente incapazes de olhar além de
seus interesses pessoais e de desenvolver qualquer raciocínio que não seja o do lucro fácil e da
servidão incondicional. Este projeto de "Lei Provisória Mínima" é à margem da ciência,
capenga, desajeitado e desajuizado, buscando a correção dos seus pesados erros, indiferente à
Ordem Jurídica, edificada ao longo dos séculos .
O Brasil não encontrará sua verdadeira vocação política, social e
econômica com leis como esta, que se ajustam ao figurino pelo qual se optou nas últimas
décadas, verdadeira obra-prima de impostura, de improvisação e de superficialidade.
Como registrou Montesquieu no Espítrito das Leis, a corrupção de
cada regime político começa invariavelmente pela corrupção dos princípios.
Aqui, todos os princípios foram corrompidos - morais, éticos, jurídicos.
Como se procurou demonstrar, deoforma técnica e equilibrada, o projeto-de-lei n° 1,287/95
sobre ser destituído de jurisdicidade e constitucionalidade, é lesivo ao patrimonio público e ao
interesse nacional. Rejeitá-lo integralmente é a única opção séria .
Daí porque estamos apresentando a Emenda Substitutiva acima para a
deliberação de nossos pares.
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Emenda modificativa do texto do caput do artigo 3°:
"ArtigO 3° - f.\ exploraçao de serviço de telecomunicações destinado ao
controle clp sFltélites de telecomunicações será outorgada p empresas brasileiras
Ilabilltadas, nos termos da regulament ,'3ção, qUI~ tpllham pelo menos 66% (sessenta e
seis por cento) do capital volante e Fl nmion;;~ du capita l total pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros."
JUSTIFICAÇÃO

o

r:n

C(

tu

:>

o
z

co

LU
tO

A economia mundial caminha a passos largos para a globalização do
mercado, com vistas à esta universalização comercial, os países têm se protegido e/ou
se unido 3 blocos para adaptarem e prepararem, gradativamente, rumo à nova ordem.
Nesta fase transitória , os países, com relação aos seus capitais nativos, instituiram
mecanismos para protegê-los, especialmente nos setores estratégicos, mantendo com
seu c<lpital nacional o controle efetivo e tecnológico, sem prescindir de uma relevante
contribllição do capital estmngeiro no d.::senvolvimento sócio-econômico' do nosso país .
Hoje, ternos inlimeros exemplos destes protecionismos, muito aplicados
pelos E.U.A. e países da Europa, embora estas regra s de participação de capital,
esrecialrnente nas operações de telecomunicações, estejam sob exame, não podemos
nos antecipar à esta desconhecida abertura mundial, mas sim, viabilizarmos as parcerias
imprescindíveis para o nosso desenvolvimento tecnológico, educacional e da poupança
interna produtiva, enfim, buscar posicionar o Brasil e os brasileiros em condição de
cornpetitividade linear com os países do primeiro mundo.
Com esta visão, o Executivo insertou, corretamente, no projeto em tela,
uma alçada para a participação do capital estrangeiro, entretanto, entendemos estar este
limite com uma margem muito estreita, dificultando uma participação maior do capital
brasileiro nas composições de parcerias. Mediante tal posição, propomos o limite da
participação do capital estrangeiro em 34% do votante e 49% do capital total, nível
superior ao de países, ditos "liberais", corno por exemplo os E.U .A., que é ora fixado em
20%.
Assim, propomos a presente emenda com o intuito de ampliar a
participação de capital nacional neste setor e de abrir perspectivas para a
desconcentração da aplicação do capital extemo, isto é, fazer com que estes
investimentos sejam ampliados aos inúmeros segmentos do setor e não só fiquem
alojados em poucos serviços.
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Emenda modificativa do texto do paré"grafo 2° do artigo 2°:
"Parágrafo 2° - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
serão outorgadas, por meio de licitação, a empresas brasileiras, .que tenham pelo menos
66% (sessenta e seis por cento) do capital votante e a maioria do capital total
pertencentes , direta ou indiretamente, a brasileiros."
.JUSTIFICAÇÃO
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A economia mundial caminha a passos largos para a globalização do
mercado, com vistas à esta universalização comercial, os países têm se protegido e/ou
se unido a blocos para adaptarem e prepararem, gradativamente, rumo à nova ordem.
Nesta fase transitória, os países, com relação aos seus capitais nativos, instituiram
mecanismos para protegê-los, especialmente nos setores estratégicos, mantendo com
seu capital nacional o controle efetivo e tecnológico, sem prescindir de uma relevante
contribuição do capital estrangeiro no desenvolvimento sócio-econômico do nosso país.
Hoje, temos inúmeros exemplos destes protecionismos, muito aplicados
pelos E.U .,L\. e países da Europa, embora estas re gras de participação de capital,
especialmente nas operações de telecomunicações , estejam sob exame, não podemos
nos antecipar à esta desconhecida abertura mundial, mas sim, viabilizarmos as parcerias
imprescindíveis para o nosso desenvolvimento tecnológico, educacional e da poupança
interna produtiva, enfim, buscar posicionar o Brasil e os brasileiros em condição de
competitividade linear com os países do primeiro mundo.
Com esta visão, o Executivo insertou, corretamente, no projeto em tela,
uma alçada para a participação do capital estrangeiro, entretanto, entendemos estar este
limite com uma margem muito estreita, dificultando uma participação maior do capital
brasileiro nas composições de parcerias. Mediante tal posição, propomos o limite da
participação do capital estrangeiro em 34% do votante e 49% do capital total, nível
superior ao de países, ditos "liberais", como por exemplo os E.U.A., que é ora fixado em
20%.
Assim, propomos a presente emenda com o intuito de ampliar a
participação de capital nacional neste setor e de abrir perspectivas para a
desconcentração da aplicação do capital e>..1erno, isto é, fazer com que estes
investimentos sejam ampliados aos inúmeros segmentos do setor e não só fiquem
alojados em poucos serviços.
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Moclificar

O

Parágrafo 2° do Art. 2° como segue:

"Parágrafo 2° As concessões para exploração do serviço móvel celular serão outorgadas, por meio de
licitação, a empresas brasileiras-' .
/

JUSTIFICAÇÃO

Para retirar a discriminação ao capital estrangeiro. O Congresso nacional já demonstrou, através de
Emenda Constitucional, que não promove tal discriminação O Brasil precisa de uma enorme quantidade
de capital para recuperar nosso sistema de telecomunicações, mante-I o e expandi-lo adequadamente ;\Ião
há capital doméstico capaz de prover os recursos necessários. A lei deve. pois, incentivar o investimento
estrangeiro para benefício do Brasil, ao invés de desencorajá-lo .
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EMENDA
Adicionar um parágrafo ao Art . 2°, como segue :
" Parágrafo 5° O concessionário do serviço móvel celular está autor
izado a ofere cer telefones de uso
público e aplicações celulares fixas em zonas rurais e áreas sujeitas
a inundações e catás trofe s naturais./
além de outras áreas, a critério do Ministério das Comunicações" .
~

JUS TIFICA ÇÃ O
A Sociedade Brasileira nào pode desperdiçar. por um dispositivo buroc
rático , a opor tunid ade de usar a
tecnologia celular para atender suas necessidades comunitárias
por oposiçào ao uso permanente
individual do serviço Tanto os telefones de uso público, como o
atendimento das áreas rurais e áreas
inundadas devem lançar mão da tecnologia celular, inclusive lixa.
para facilitar a vida do cidadão
brasileiro .
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EMENDA
Adicionar os seguintes parágrafos ao Art. 6° :

.. Parágrafo 1° Excetuan-se do disposto no caput deste artigo o serviço de Radiodifusão e outros
serviços que não são prestados a terceiros mediante pagamento de uma assinatura";
" Parágrafo 2° no caso do serviço móvel celular, o pagamento pelo ctireito de exploração do servIço
devera ser feito em prazo não superior a um ano contado da publicação do ato de outorga no Diário
Oficial da União" .

JUSTIFICAÇÃO
Tem sido comum exigir pagamento pelo direito de explorar serviço de telecomunicações apenas quando
este é prestado a terceiros mediante remuneração A radiodifusão é um serviço de enorme utilidade para
o público e prestado gratuitamente. Por outro lado. a radiodifusão, com algumas excessões em mercados
mais desenvolvidos, sofre dificuldades para manter um padrão mínimo de qualidade e de serviço á
com unidade. Onera-la com um pagamento pela concessão seria um desencorajamento ao surgimento de
novas estações, limitando a pluralidade de expressão. redundando. no tinaL em um desserviço a
comunidade.
O dispositivo limitando o pagamento pela concessão do serviço móvel celular ao prazo de um ano
contribuirá para diminuir os azares de um eventual não pagamento ou interrupção no pagamento, que
desmoralizaria o processo de leilão, em princípio algo justo e objetivo Desencoraja, também. o
aventureiro que. para vencer a licitação. promete pagar valores acima de sua capidade financeira .
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Modificar o Caput do Art. 20 como segue:

,- Art. ')0 Serviço Móvel Celular e o servIço de telecomunicações móvel terrestre, aberto a
correspondência pública, que se utiliza de ráclio-comunicações com técnica celular e é interconectado à
rede pública de telecomunicações" .

JUSTIFICAÇÃO

Para eliminar as restrições de "individualidade" e "mobilidade'- obrigatórias pela definição anterior. E
fundamental que se permita, também o uso coleti vo do celular e o uso de aplicações fi xas (ver nossa
proposta de emenda seguinte) Um pais como o Brasil. tão carente de comunicação sobretudo em areas
mrari s e em telefones de uso público não pode se dar ao luxo de desprezar a tecnologia celular com
aplicações tixas e coleti vas
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EMENDA
Modificar o Caput do Art . 3° como segue:

".M . 3° A exploração de servIço de telecomunicações destinado ao controle de satélites de
telecomunicações sera outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação"

JUSTIFICAÇÃO

Para retirar a discriminação ao capital estrangeiro (ver justificação relativa à emenda proposta ao
Paragrafo 2° do Art . 2°)
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EMEN DA
Acrescenta-se ao Art . 2° os seguintes parágrafos

··Parágrafo 6° A privatização da empresa resultante do processo de cisão referido no caput deste artigo
não deverá ocorrer antes de dois anos apos a entrada em vigor desta lei .
" Parágrafo 7° Na hipotese da privatização mencionada no Parágrafo 1°. o Ministério das Comunicações
tomara todas as medidas apropriadas no sentido de promover igualdade nas condições de competição.

JUSTIFICAÇAo
Um prazo mínimo para pnvatização do serviço celular hoje explorado por empresa estatal traz as
seguintes vantagens: a) garante maior arrecadação para a União nos leilões da banda B: b) garante
receita substancial para o Sistema Telebrás: c) permite uma transição mais ordenada para a privatização
das empresas do Sistema Telebrás.
Finalmente. é fundamental que a privatização do celular estatal não introduza desequilíbrio artificial na
competição em termos de acesso a rede pública. de área de serviço. etc.
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Redija-se o parágrafo 2°, do art. 2°, da seguinte forma:

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão
autorizadas, por meio de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo
menos 51 % do capital votante pertencentes diretamente a brasileiros e que
tenham no máximo 20% do capital votante pertencentes direta ou
indiretamente a pessoa fisica e jurídica de nacionalidade não-brasileira.
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JUSTIFICATIVA

O

z

U

Pretende-se reforçar o controle acionário nas mãos de brasileiros,
já previsto no projeto de lei em pauta quando estabelece a obrigatoriedade de
51 % do capital votante pertencer a brasileiros, tendo em vista o caráter
estratégico do setor de Telecomunicações.

(1) 1

Cabe observar que esta emenda segue o exemplo da legislação dos
países mais desenvolvidos, que incluem essas salvaguardas.
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Redija-se o artigo 3° da seguinte forma:
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Art. 3° A exploração de serviço de Telecomunicações destinado ao
controle de satélites de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras
habilitadas, nos termos de regulamentação, que tenham pelo menos 51 % do
capital votante pertencentes diretamente a brasileiros e tenham no máximo 200/0
do capital votante pertencentes direta ou indiretamente a pessoa fisica ou
jurídica de nacionalidade não-brasileira.
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Pretende-se reforçar o controle acionário em mãos de brasileiros já
previsto no projeto de lei em pauta, quando estabelece a obrigatoriedade de
51 % do capital votante pertencer a brasileiros, tendo em vista o caráter
estratégico do setor de telecomunicações.
Cabe observar que esta emenda segue o exemplo da legislação dos
países mais desenvolvidos, que incluem essas salvaguardas.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1287 / 95

Nos termos do Art. 119, caput, I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas , a partir de 12.01 .96 , por cinco
sessões , esgotado o prazo , foram recebidas 44 ( quarenta e quatro) , emendas ao
Projeto de Lei .

Sala da Comissão , 22 de janeiro de 1996
(

Maria

/.~~

I ~ do Espirito Santo
Secretária
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Memorando nO 28/96-CCP

Brasília-DF , 31 de janeiro de 1996 .

Da Diretora da Coordenação de Comissões Permanentes
À Comissão de Ciência e Tecnologia , Comunicação e Informática

Senhora Secretária

Informo ter sido deferido pelo Senhor Presidente o Ofício nO
3-EXT/96-CTASP , em anexo , solicitando a redistribuição do Proleto de Lei nO

1.287195.
Solicito incluir, ao final do referido Projeto de Lei , cópia do Ofrcio e,
ainda , cola r

na capa , sobre o despacho anterior, a etiqueta que está sendo

encaminhada juntamente com o requerimento . riscando o despacho anterior da
capa e do cabeçalho constante da primeira folha do projeto .

Atenciosamente ,
,

~~'

MARIA INt:--.... E BESSA LINS
- Diretora -

°

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE .

Reconsidero
despacho Iniciai aposto ao P~: ~ 28~!:) ,
para incluir a Comissão de Trabal~d~e ~::~~t~açan~e:
Serviço Públlco, que. deverá ser TO.
' o Ofici~se ao
da ComissAo de FInanças e .
. ' 1/ /
Requerente e, após, publlque-s e
,/
. )ú1.
~

Em j

v
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P

Brasília,

Ofício nO 3-EXT/96

Senhor Presidente
Requeiro a V. Exa ., atendendo solicitação do nobre Deputado Zaire
Rezende, a redistribuição do Projeto de Lei nO 1.287/95 - "que dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel, Celular, sobre telecomunicações por satélites e dá
outras providências", por se tratar de serviços de natureza pública e, portanto, da
competência específica desta Comissão, conforme requerimento em anexo.
Na oportunidade, renovo meus cumprimentos de respeito e distinta
consideração.
Atenciosamente,

~ ~/e'.çC:é~·~~~~

•

eputado WIGBERTO TARTU
"Presidente---r----

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís EDUARDO
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

REQUERIMENTO
(Do Sr. Zaire Rezende)

Requer que o Presidente da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço
Público requeira ao Presidente da Câmara
dos Deputados a redistribuição do Projeto de
Lei nO 1287/95 para esta Comissão de Mérito.

Senhor Presidente:
Considerando que o Projeto de Lei n° 1287/95 dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel Celular e sobre telecomunicações por satélites,
serviços de natureza pública e, portanto, da competência específica da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, requeiro a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 32, inciso

xn, "s", 114, inciso N e 139, inciso II, "a",

todos do Regimento Interno, que requeira ao Presidente da Câmara dos

•

Deputados que se digne em proceder a nova distribuição daquela proposição,
visando a sua apreciação por esta nobre comissão temática.

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 1996.

Deputado
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.287,
DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular,
Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá outras sobre telecomunicações por satélites e dá outras
providências.
providências.

o CONGRESSO NACIONAL decreta :

Art. 10 A exploração de Serviço Móvel Celular, a
utilização de poslçao orbital e de radiofreqüências
associadas a satélite de telecomunicações, a exploração
de Serviços de Telecomunicações por Satélite, bem assim
a utilização da rede pública de telecomunicações para

,

Art. 10 A exploração de Serviço Público de Telefonia
Celular, a utilização de posição orbital e de
radiofreqüências
associadas
a
satélite
de
telecomunicações, a exploração de serviços de
telecomunicações por satélite, bem assim a utilização da
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por esta Lei e, no que for aplicável, pelas disposições da serviços de valor adicionado, regulam-se por esta Lei e
legislação de telecomunicações e de concessões em pelas disposições da legislação de telecomunicações e
,
vigor.
de concessões em vigor.

Art. 2° Serviço Móvel Celular é o serviço de
telecomunicações
móvel
terrestre,
aberto
à
correspondência
pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular e acesso por
meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares,
de uso individual, e é interconectado à rede pública de
telecomunicações.

Art. 2° Serviço Público de Telefonia Celular é o serviço
de telecomunicaçõe,s'fixO Jou móvel terrestre, aberto à
correspondência pu lica, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular e acesso por
meio de terminais de uso individualizado, fixos,
transportáveis ou veiculares, interconectado à rede
pública de telecomunicações.

§ 1° O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas

§ 10 O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas

modalidades, será explorado, mediante concessão, pelo modalidades, será explorado, mediante concessão, pelo
prazo de quinze anos, renovóvelpor igual período.
prazo de quinze an s, prorrogóvelpor igual perío o.
\

-

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel

~

-'

c.-

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Público

Celular serão outorgadas, por meio de licitação, o de Telefonia Celular serão outorgadas, mediante prévia·
empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51~ do licitação, a empresas constituídas sob as leis brasileiras,
~-..L capital votante pertencentes, direta ou indire;ainen1e, b que tenham sua sede e administração no País.
brasileiros.
,_
,
~
~
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§ 3° Ficam transformadas em concessões de Serviço

TRANSFERIDO

óvel
Celular
as
permissões
do
Serviço
de
Radiocomunicação
Móvel
Terrestre
Público-Restrito
outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos termos
dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo,
respeitados os respectivos prazos remanescentes.

§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Telefônico

§ 3° As entidades exploradoras de Serviço Público de

Público ficam obrigadas a prover interconexão de suas Telefonia por Fio ficam obrigadas a prover interconexão
redes com as de Serviço Móvel Celular em condições de suas redes com as de Serviço Público de Telefonia
adequadas, equãmines e não discriminatórias.
Celular em condições adequadas, equâmines e não
discriminatórias.

Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações
destinado ao controle de satélites de telecomunicações
será outorgada a empres s rasl eIras a
termos da regulamentação, que tenham pelo menos
51% do capital votante pertencentes, direta ou

indiretamr~e~ ~~~a~40s-,

~

§ 1° O serviço será explorado, mediant

concessão
por prazo de até quinze anos, renováve p
período.

Art. 3° A resta ão de servi os de telecomunica ões
mediante a utiliza ão de satélites de ende cf,
autorização a empresas c ns I UíOUS SOD o
;el5
brasileiras, que tenham sua sede e administração no
País.

4

....
.

§ 2 0 A concessão assegurará o direito à ocupação
§.- 2 0 A ocuoação de oosiÇ.ões orbitais notificadas l2elo
•
das posições orbitais-notificadas pelo Brasil e a Brasil e a consignaÇ.ão das radiofreqüências associadas
consignação das radiofrequências associadas aos aos satélites observará Quando for c caso o Que se
satélites, cuja estação de controle deverá localizar-se disl2user em regulamento.
em fem"tódo brasileiro.
l

l

§ 3° Os concessionádos somente poderão tornar

§ 3° As empresas autorizadas a prestar os serviços de

disponível capacidade de seus satélites, para exploração
de serviço de telecomunicações, a entidade que
detenha a respectiva outorga, assegurando tratamento
equânime e não discriminatório a todos os interessados.

que trata este artigo somente poderão tornar disponível
capacidade de seus satélites, para exploração de
serviços oúblicos de telefonia 120r fio ou celular; a
entidade que detenha o respectiva outorga, assegurando
tratamento equânime e não discriminatório a todos os
interessados.

Art. 4° A explora - o de serviç de telecomunicações,
por meio de satélites, ara qu quer de suas modalidades,
específica, nos termos da
dependerá de outor
entemente de o acesso se
regulamentação, inde
' .
ono n ional ou do exterior.
realizar a partir do t

ELIMINAR
.

•

Parágrafo ún:~er dado preferência à
utilização de satélites b silei[ ,nos termos que dispuser o
regulamento.

.

ELIMINAR
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Art. 5° Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a serviço de
telecomunicações preexistente, criando novas utilidades
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação,
movimentação e resuperação de informações.

( n
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§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não

Art. 4° Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a serviço de
telecomunicações preexistente, criando novas utilidades
relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação,
movimentação e recuperação de inform")ações.
(
' ~.
\. '- ~
\

§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não

caracteriza exploração de serviço de telecomunicações, caracteriza exploração de serviço de telecomunicações,
independendo de outorga .
independendo de outorga .
\

\ \ r.,
,
§ 2° É assegurada, a qualquer intei"eSsado na prestação

)

§ 2° É assegurada , a qualquer interessado na prestação

de Serviço de Valor Adicionado, a utilização da Rede de Serviço de Valor Adicionado, a utilização da Rede
Pública
de
Telecomunicações,
nos
termos
do Pública de Telecomunicações, nos termos do regulamento
regulamento .

l "j. ~A ~

..

R \

Art. 6° É a União autorizada a cobrar pelo direito de
Art. 5° É a União autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso
de radiofrequências, nas condições estabelecidas em de radiofrequências, nas condiçõ~estabelecidas em
regulamento.
f
_
,
regulamento.
"L -~ \..
J

Art. 6° A exploração de servicos oúblicos de tele fonia
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.-2 ~ .~ ~ c ~
-c--.r .Q
C\ ~

~

L

~

~~~

C>

p

ç"W" "(\.

L~

<---d'--

{2or fio e celula0. fixo e mó ve~ de{ 2en dem de con ces são
,
{2re ced ida de licit acã o, de ven do tais serv icos ser em
rem une rad os me dia nte tarifa.

.~

" r"

t

"

,

§ 1o O ser vico {2ú blic o rest nlo, o serv iço limi tad o, o

ser viço de rad ioa ma dor e o serviÇ.o eso e cia l
de
tele com uni cac ões de{ 2en dem de aut oriz açã o e são
rem une rad os, Qua ndo for o cas o, {2or {2reÇ.os livre men te
fixa dos no me rca do.

I

I

- -'

§ 2 0 Par a os fins {2revistos no oar ágr afo ánteno0. os

serv iços refe ndo s no art. 3 0 des ta Lei são con side rad os
serv iços limi tad os de tele com unic açõ es.

Art. 7 0 Fica m tran sfor mad as em con ces sõe s de Ser viço
Púb lico de Tele foni a Cel ular as {2ermissões do Ser viço de
Rad ioc om uni caç ão Mó vel Terrestre Púb lico -Re strit o
out org ada s ant erio rme nte à vigê ncia deS'fa Le~ nos
term os dos con trat os a ser em firm ado s com o Pod er
Exe cuti vo,
res oeit ado s
os
reso ecti vos
ora zos
rem ane sce n teso

Par áar afo únic o. Obs erv ado o diso osto no ca{2 ut
des te arti ao fica m tran sfor mad as em aut oriz açõ es as

-

~' -

e

e

I

7

,

permissões outorgadas para a exploração dos serviços
elencados no § 6° do arfo 33 do Código Brasileiro de
Telecomunicações (Lei nO 4.117, de 27 de agosto de
1962& outorgados anteriormente à vigência desta Lei,
nos termos dos contratos de adesão a serem firmados
o Poder Exec
1
período.

Art. 7° Até que venha a ser instalado o órgão, regulador
referido no inciso XI do art. 21 da Constituição,
permanecem as atuais competências de outorga,
regulamentação e fiscalização atribuídas ao Ministério das
Comunicações pela legislação em vigor.

Art. 8° Até que venha a ser instalado o órgão, regulador
referido no inciso XI do art. 21 da Constituição,
permanecem as atuais competências de outorga,
regulamentação e fiscalização atribuídas ao Min ~sté ~o das
Comunicações pela le~slação em vigor; ~~ ~ .......""",,
~--r-..'

.....

---.JI~
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua
Art.9° Esta Lei entra
publicação .
publicação

Art . 10. Revogam-se as disposições em contrário.

sua

-

,..
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haja sido força da a poma r em SUil.
propr iedad e, desde que o pr')':l;' wtário ou explo rador da aeron ave rtr garantia for mal de repar ação do :1ahu".
Art. 12 O artigo 65 do Decr" ((>-jel
núme ro 32, pn~s a a ter a seguiT, te re(b,no :
.. Art. 65 - O lança m'nto d·> caide bordo C·! arron aves, depfl1 derá
de permi.ssão dn autor idade a~" , 'llaUtica ccmp etente , sa lvo caso de (m er-

~as,

g['ncin" .

Art. 13 O artigo 6G do J ~c. ~t~-!('l
núme ro 32 paSl3a a cP' 1'. Sf' ::;!IILe re-

(' r,(Íl0;

. ,\~ [ 66 - Porlrrft, sob""' ''oa: o :"'r-

ritório IJra.~ileiro as arror.>l v;' .; civiF d~
nacio nalida de dos Eslad o.\ pa,' ;~'l'all
tl". cflm o Brasil de Çnnv :!1' õ!: J~l
~ f- ri

,
.1

'aplon ais, de hcôrd o C01l1

),'

')eu.;

t<'!,·'1' ~ As dema is J t pend ·.:·ti ,) femp re ~e autor i ,;Aç50 da a '[('rid ad" ~c
n j.á',~lca comp~ten .,!".
Art. 14. A alínea c do
parág ra fo 19 do artigo €9 do
lei núme ro 32, passa a ter a
redaç ão:
"c - direç: w confi ada
men te a :'>1 ".~i1eiros" .

~ li do
D ~,'''''t-o
FC{[. ' li l'~

ex ~lusi v,,

Art. 15 . O artigo 101 e seu parágrafo único do Decre to-lei núm r fll n.
passa m a ter a segUi nte redaç a).
.. Art. 101 - O transp ortad a - r'~'·
pollde pelo dall0 result ante de al1tecipa,n o ou atraso do transp orte aéreo do pa ssageiro, da ba~agPln pu li:'!.
carga . ~alvo caso de fôrça maior . lnclusiv e os impos tos pela seguralJ{:;' d()
vôo. 0abendo-ll1e a Inova de tal circun,.,tãllcia.
Parág rafo UlUCO - A r('~ )}{m ;d llili(la rle do tran sporta dor previs ta n ~s t e
artigo , sera limita da. em · · ~ x <:;LL''lIl é!n
de pa § ageiro , pp.lü máxim o de 10' ; do
valor do.s prcjul zos prova dos. o nos
dC1\la iõ casos, pelo m,IXlmo Je 10";.
do valer

re ~ pecl

ivo da

baga '';°L l ~

01.1

ca rg a transp ort.ad a".
Art. :6. O artigo 106 do Dec ' 0[0lei núme ro 32, passa a ter a segui nte
redaç ão:
"Art. )()G - Quan do o dano I'''SIIILar de dolo do t.rans portad or '.'U de
seus prepo stos, nenhu m efeito ',erão
os artigo<:; déste códig o que ex~iuarn
ou atenu em a respo nsa bilida de'.

I
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Art. 17. o artigo 121 do D~r: retolei nÚJlTlero 32, passa a ter a se"ui nte
redaç ão:
"Art. 121 "7'" A pesso a respnmnv~J
não poder á se preva lecer dos li.u1tes
fixado s neste código. se o ÚlteN ;<ad:J
prova r que o dano foi causa Jo) por
dolo" .
Art. 18. O artigo 123. suprL llidas
as suas alínea s a, b e c, passa :) ter
a segull1 te redaç ão:
"Art. 123 - A garan tia de qu ·~ Lrata o artigo anter ior cOllsi s t.ll'il ell1 seguro contr atado com empr esa Idônea. na fo;rna da legisl ação \ igcn-

DECR ETO- LEI N9 235 - ' DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967
Acres centa parág rafo ao art. 19 do
Decre to-lei nQ 162, de 13 de fevereiro de 1967.

O Presi dente da Repú blica, usand o
da atribu ição que lhe con ere o arti~o 9°, ~ 29, do Ato Instit ucion al número 4, de 7 de dezem bro de 1966,
decre ta:
Art. 1° Fica acres centa do ao artigo 19 do Decre to-lei n 9 162, de 13 de
fevere iro de 1967, pUblicadO no Diario Olicia l de 14 subse qüent e, o seguint e ~ 39:

Le" .

Art. 19. O artigo 124 e seu p<lrágrafo unjo::> do Decreto-!f~i numc l [. 32,
passa m a ter a segui nte redaç~lJ.
"Art. 124 - A conce ssão ou valid ade do certif icado de naveg abilid ade da aeron ave fica conch cionw ' " à
apres en lação ou prova de V;~e'1Çla .
rcspe ctiavm ente, da garan tia pr'Nl sta
no arlige anter ior.
Parág rafo único - Poder -se·Íl suspende r. a qualq uer mom~nto, '1 v~ii
dade do certif icado de navega,)IIl<.iaje
da aerOllllve ou aeron aves, qua ldc o
trans porta dor ou explo rador nã ,) prü··
var quP está execu tando , regUlar1l1~n
t e, clnu< ulas do contr ato de ~ el~uro
a que estive r obrig ado pela a ):)Iicp
re&pcctiv a" .
Art. 20 A alinea a do arti~J i33
do Decre t0 7 1ei núme ro 32, pa~sa [!, lcr
a se~ llinte redaç ão:
"a) - se o abalr oame nto re.;·Jl tal
de dolo do explo rador ou de pr·~lJ{) s tG
seu. 1\0 excrcJcio de sua.s funçõ.·~ ".
Art. 21. A aJJnea a do arti~,l 1[,0
do Decre to-lei nume ro 32, passa a ler
a s Eguill tl redaç ão:
"a) da data em que se ver;!l rou
o dano. nas ações de respon ,<ahil ic ," -:1e
drc-'l.rrer:f es dos artigo s 97, 98, 10, 1 ~11
1 'O e 129" .
Art. 22 :f:stc Decre to-lei ~T]~ , ran:
em vigor na data de sua publio"lc'to,
r evc;;a das as di spos içú~ em ~ontra
rio.
Brasi lia. 28 'de fevere Iro de 19r,7:
14fjo da Indep endên cia e 79 9 ja Repúbli ca .
H . CASTELLO BRANCO
Carlo s Mede iros Silva
Clóvis Monte iro Trava ssos

i

f

I

3° O Conse lho Nacio nal de
T e Jec o munic2çõ~S fica autor izado ll, nos têrmo s do ~ 10 do artigo 8° da Cons tituiç ão Feder al,
firma r .convê nios com os Gove rnos Estad uais para a execu ção,
atrav és de órgão s espec ializa dos,
de serviç os refere ntes à fiscal izacão e contr õle das trleco muni eaçõe s" .
"§

:f:st.e Decre to-lei entra rá em
em 15 de março de 1967. revoas di s posições em contr ário.
"",'as lIia. 28 de fevere iro de 1967;
~~~~»)~r, Indep endên cia e 79 9 da ReBRANCO
Mede iros Silva

DECR ETO- LEI N9 236 - DE 211 DE
FEVEREIRO DE 1967
ComP lemen ta e modif ica a Lei nume ro
4.117 de 27 de agost o de 196'2 .

r

II
•

O Pl'e.<i dpnte da R ep ública , USAndo
da at ribuiç tio que Il1c conle r" " nrti go 99. ~ 2°, do Ato InstituCIO'1'L: ;r ~
4, ele 7 de deze mbro de 19 06, .:1t'c; ('la;
Art. 19 ReEpe itadas a s diSp ')" ÇÕ eS
da Lei núme ro 5.250 de 2 de f~ve " pi"· .)
de 1957 no q 11e se refere m à t'a,wx tifusão , a prese nte Lei mOdi fica" complem enta 'a Lei núme ro 4.117 , al' 2'1
de agõsl o de 1%2.
Art. 29 Os artigo s 24 e 53 da Lei
núme ro 4.117, de 27 de agôst o de 1~52
que instit uiu o Códig o Brasll~ll'o de

J.ol!:~TJL

ITl!O

Telec om unica ções, passa rão a
Eegui nte redaç ão:

, ..
tx a

"Art. 24 Das delibe raçõe s do Conselho caber á pedid o de recon shlt! "ação
para o me~mo e, em Instân Cia '>u:
perior , recur so ao Presi dente da Repúbli ca.
§ 19 As decisõ es serão tomarta~ per
maior ia absol uta de votos dos wmbr.os do Cc'nse lho, em exerc lclJ, excluldo s aquel es que estive rem ,' lEcntes em mi &são ofici!l.l do CON T,L.
§ 29 O recurs o para o Prt!S!df'l!:e
da Repú blica ou o pedid o de 11',·on sidera ção deve ser apres entad 'l no
prazo de trinta (30) dias cor:ta..1os ·
da notifi cação feita ao mteN ';;ado .
por telegr ama, ou carta registr9.~!) um
e outro com aviso de recebi men;- n. ou
da public ação desta notifi cação .eita
no Diário O/icia l da União .
~ 39 O recurs o para o PresI dente
da Repú blica terá efeito suspr osivo .
Art. 53. Const itui abuso , no eJCercicio de liberd ade da radiod ifu.;n o, o
(1.11prêgo dêsse meio de com·..llllcação
para a prátic a de crim·e ou con~r v ven
ção previstO'> na legisl ação em vt~or
no pais, inclus lve:_
a1 incita r a desob ediên cia às leis
ou decisõeE Judic iárias ;
b I div11Lgar s egred os de Esta,.1::J ou
assun tos que prejud iqUEm a :Ielesa.
nacio nal;
Cl Ultra jar a honra nacio nal;
dI fazer propa ganda de guerr a ()u
de . pror.essos de subve rsão da or~C111
poli tlca e social ;
e) prom over camp anha dlscriTU\natório. dp classe , cõr. raça ou rell["Ú1o,
f I 1l1suflar a rebeld ia ou a 'nu sei .
plina nas fôrças arma das ou .la' organi zaçõe s de segur ança públi ca' ,
gl comp romet er as relaçõ es inte:! 1Sciona ls (' :'ais;
hl ofend er a moral famil iar . pública, 0U o, bons costu mes ;
il ~aluniar. injuri ar :lU difam ar os
Podêr cs Legis lativo s, Execu tivo v l1 Jud iciari o ou os respe ctivos ffip.m'll "s.
j) veicu lar notici as faisas , copo. perigo parR o-rdem públic a, econô mí 'ú P.
socia l'
11 c~labora.r na prátic a de re')~'~li.:\,
deso·r dens ou manif estaç ões p"oib ldas".
Art. 39 São revog ados os
58 até 99 da Lei núme ro 4. 117,
de agõst o de 1962, os quaIs são
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Art. 61. - A pena será imposta de
tituidos pelos segu'intes novos al· /.;gO.3
acôrdo cem a lnfraçâo cometida, conI1Wll erados de 58 a 72:
siderados os seguintes fa tores:
"Art. 58 Nos crimes de vio 'J.çp_') ,
a) gravidade da falta;
da tele<x>municação, >l. que se ref "'em
bJ
antecedentes da entidade llllt-Oesta Lei e o artigo 151 do CódJgo Pesa;
naI, caberão, ainda as segu n tes p ec) reincidência especifica.
nas:
Art . 62. A pena de multa p, Flei'á
I - Para a.s concpssionárh\:; ou perser aplicaela por infração de qUil;quer
lllissionrtrms as p revistas no') _!rr i q JS
di ~posilivo legal. ou quando a ::')'~ CCs 
€2 e 63, se culpados por ação ou omi&-sionária ou pl" rmission ária Ilão llOUsão e independentemente da aç\o crIver cumprido, dcn tro do prazo e~ti
minal.
pulado, exigência que tenha sido
II - Para as pes~ oas fl sica.ó :
feila pelo CONTEL.
u)
1 (um) a 2 (dOlS) anos de d e Art. 63. A pena de suspensão potcnçi.i.o ou perda de cargo ou ~,i1r-rê
<lerá
ser aplicada n os segUinte; cago, apurada a responsabilida tp f-m
sos:
prore.'sl regular/ iniciado cCom o c.fasa) infração dos art'gos 38, alillea..<;
tam entu Imediato J:J acusado a,i: c.ea,
o, c, e, 9 e h; 53, 57, 71 e st!lI~ l;acisão fwal:
r~grafos:
o, para autoridade respon f;áv~' p o ~
o) infração à liberdade de manlj'esviolaçi.i.o ela telecomunicação. as j)enas
tação
do pensamento e de inforr.1açao
previstas na legislação em vi g'p se(Lei
núm
ero 5.25ü de 9 de fev~r c iro
rão aplicada') em dôbro;
de 1967).
c) serão su s p f n ~os uu cassad;)s, na
CJ quando a concessionária 'lU perpropo rção da gravidade da infraçâo,
missionária não houver .:umprido,
os certificados dos operadores orofisdentro do prazo estipulado, exigi;,!cia
sionais e dos amadores resp()ll!;~LVei s
que lhe tenha sido feita pelo .
pelo crime de violação da teleco.l luniCONTEL;
cação.
d) quando seja criada situaç'\O de
Art. 59 As penas por infraçii', desperigo de vida;
ta lei são:
e) utilização de equipamento, di. u) multa, até o valor de
versos dos aprovados ou instalações
NCr$ 10.000.00;
lora das especificações técnicas consbJ suspensão, até trinta (3'0) dias:
tantes da portaria que as t enha 1\;'1'0 c) cassação;
vado:
d) detenção.
j) execução de . serviço para :> (j\ml
não
está autorizado.
~ 19 Nas infrações nu que, a iJizo
Parágrafo
único. No caso das ," lras
do CONTEL, ntio se ju-;tificar ;l aplid,
e
e
I
dêste
artigo, poderá ier decação de p ena. o infrator se rá 8rlvl'rtenninada
a
interrupção
do " t! 'Viço
tido. r.ollsiderando-se a advertt::lcia
pelo
agente
fi1,;calizador,
"ad-reflTcncem o agravante na aplicação dp. pedum" do CONTEL.
na s por Inobservância do mesm', ou d ~
outro preceito desta Lei.
AI t. 64. A pena de cassação poderá ser Imposta nos seguinv'f ca§ 29 A pena de multa pOd '-l',í r;cr
sos:
aplirada Isolada ou conjun tamepre,
com ou tras sanções especi aiS e~,1 a tala) infringência do art igo 53;
das n esta Lei.
b) reincidência Em infração a'neriormentp
punida com suspen s:lO:
§ 39 O valor das multa <; ~en atuaC'
in
terT
upção do fun cio n~, pcnto
1i7aelo dp 3 I'm 3 anos, de acôrd'J cem
por
mais
de
trinta (30) dias ~ ,)l lSe ..
os niv eis de corrt'~ito monetária.
culivos , exceto quando tenha, para.
Art . 60. A aplicação das prllGS
i2S0, :>btido autorizaçi.i.o prévi" cio
d l's ta Lri compe te:
CONTEL;
a) ao CONTEL:
multa e stl<;pend) superveniência da incupa·:idad2
são, em qualquer caso ; cassa!;·)'), qUllnleg-al, técnica, financeira ou econl'cnic'1
do se tralar ele permissão;
para. execuçflo dos serviços da ';,leceso) ao Pres idente da RepÚb ,kl:
silo ou pelnlÍssâo:
ca.ssação, mediante representaç,k dJ
e) não haver a concessionil.ria ou
CONTEL em parecer fundam ~'1t:1 do .
permissionária, no prazo es tlpu ,ad·:>,

,",

."

·

· .~.

"
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corrigido as irregulà.ridades moth'adoras da suspensão anteriormente imp osta;
j) não haver a concesslonárig (,u
permissionária cumprido as eX1sf'llClas
e prazos estipulll,dos, até o !lc"'lJci:1men~o definitivo de sua e3tação .

·1

Art.. 65. O CONTEL promovp.l'á a s
m edidas cabiveis, punindo ou pr"V'lldo a punição, por iniciativa própna ou
sempre que receber represenLaçâlJ CP
qualquer autoridade.

Art . 67. A perempção da ;-o!'ce.;;são ou autorização será declarada pelo Presidente da República, pr-'0'derído parecer do Conselho NaclO!l!.1 de
Telecomunicaçóes, se &. concess1fJ!larla
ou p ermissionária decair do rlip:ito à.
renovação.
Parágrafo UI1lCO . O direito a : e,.ovação decorre do cumprimen to pela
emprêsa, de seu conl·rato de r.:mce.3são ou permissão, das exigênc 1iJ,!, ;egais e regulamentares, bem com", elas
finalidades educacionais, culturais e
morais a que se Obrigou, e de ti 'rsistirem a possibilidade técnica e :> in terê~se público em sua existência.

.

~ ' .~-:

,

·-..'.

·

.'
.':i'

" ",

.,

·
Art. 66. Antes de decidir dt>. 'pll· . '.
caçtio dI" qualquer das penakl ,\oes
,
.!
previstas, o CONTEL notificará a interessada para exercer o direl ~ ') d2
-Art . 68 A caducidade da '.),):J';l!~' 
-.'
defem, dentro do praw de 5 (CIllCO)
siio ou da autorização será decl.r ·ld:.
dias, ::ontados do recebimento ·:ia no- . pelo Presidente da República, ' o"ccetificação.
dendo parecer do Conselho Nac\mul
.' ,
de Telecomunicações, nos seg,lU1t.e s
§ 19 A repetição da falta !lO pe.,
casos :
riodo decoHido ent.re o receblmentQ
da notificação e a tomada de decia) quando a concessão ou a f\ulnsão, será considerada como reinclcl'llrização decorra de co·n vênio com ou. .
cla e, no ca:o das transgressões ri tatro país, cuja denúncia a torne inedas no artigo 53. o Presidp.TJ.re do
xeqüível ;
CONTEL suspenderá a emissor:!. proO) quando expirarem os prazo" de
...,
vi &Ó riamente.
concessão ou autorização decOrrente
de convênio com outro p:lls, sen:\o in§ 29 Quando a r epresentação fô1'
,
viável a prorrogaçi.i.o.
. -'
feita por uma das autoridades a S~ 
guir relacionadas, o Presld~;, e elo
Parágrafo único. A declaraç.9,,) de
CONTEL verificará "in limine' sua
caducidade só se dará se fôr I1UpOS, .:,"'
procerlência, podendo deixar 1. ser
sivel evitá-Ia por convênio com qualfei ta a notificação a que se refer~ ê3quer pais ou por lnexistência comte artigo:
provada de frequência no Bras;\ que
po~.sa ser atribuida à concessl'mária
1 _ . Em todo o Território nacional:
ou permissionária, a fim de qu~ 1150
,
'J
a) Mesa da Cãmara dos Dep wl.àos
cesse seu fW1clonamento.
'.
ou do Senado Federal;
Art.
69.
A
declaração
da
p~rcmp
b) Presidente do Supremo Tribução. ou da caducidade. quando ·,iclo.dl.l.
nal Federal;
".
por ilegalidadp., abuso do poder ou pec) Ministros de Estado;
la desconformldade corm os uns ou
dJ Secretário Geral do COnselho de
motivos alegados, titulará o prel ldl, .;
Segurança Nacional;
cado
a
postular
reparação
do
seu
e) Procurador Geral da Repútllca;
direito perante o Judiciário.
fl Chefe do Estado Maior das Fôrças Armadas.
Art. 70. Constitui crime p 'mivel
com a pena de detenç1l.o d e 1 ', li.!.)
11 - Nos Estados:
3 2 (dois) anos, aum,;ntada d -l l\1()Lade. se houver dano a terceiro, Il insa) Mesa da Assemb léia 'Legi~lat,lva;
talação ou utilização de telecomunib) Presidente do Tribunal de _us;,'ç
caçóes,
sem observância do 1ls»usto
tiça;
,
",
nesta Lei e nos regulamentos.
c) Secrdárlo de assuntos relB.ilvos
Parágrafo único. Precedenjo ao
à Justiça;
processo
penal, para os efeitos ;-efed) Chefe do Mlnistério Públteo &;ridos
nêste
artigo, será l!minal'l1 : ":;n:_-~_ _.....
rr
tadual.
te procpdlda a busca e apreensa.o
III - Nos Municlpios:
estaçáo ou aparelho Ilegal.
Art. 71. Tôda irradiação será_-n_
a) Mesa da Cãmara Munklpal;
va.da e mantida em arquivo
b) Prefeito Municipal.
.
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a , 24 horas subse quent ,es ao ene J:'I 1'.mento dos traba, hos diário s de '~.n:s
~ora.

As emIss oras de televisã.o pod erâo grava r apena s o som dos prJgrama s traml llilido s,
§ 2° As emiss oras devrr ão ';V ;':Ci' vaI' em seus arquiv os os textos dos
p :'ogar ama s, inclus ive 110tlCios'03 devidam en te aut entI cados pelos 'O'·.:ll: ,\ _
s:'tveis, duran te GoJ (sesse nta) d:a,,;
~ 3°
As gm ';açõe s dos prcg r'" a: a,<
politic os, de debat es, enL:'e vist3s . pr:)nun ClamP lltos da mesm a llalu!' ~;'. , t'
qUrt 1(;Uer
irradi ação não " e~ l , ';,da
em texto, dever ão ~e l' ccn se rv~d.t · "n
alquiv n p ~lo ~I'RZO de 20 (vmte ) :> a s
d epois de trans llntldll.s, paTa '1.S eOlt ..
ces<iona rias ou pel(l1l Ss ionftna~ a I ~ 1
KW e 20 (trint a) dias para as J -::,l a l~,
§ 4 9 As trnmmissõ e ~ comp u h ' I:a·
m Cll te estalUldas por lei serão /. ,1vadas em mater ial forn ecido pelO,; interess ados ,
Art. 72. A autor idad e que i!1'pedir ou emba r'lça,r a libe rdade dn mdi odifu ~ ão ou da televi ~ ão
.vr~ do.:;
caS03 autori zados em tel, meid! a na
que ~ ouber, na sançã o do artig ') 312
do Córligo Penal ".
Art. 49 Sóme nte poder ão exe·; :ltar
serviç o de radiod ifusão :
a) a Uniã.o;
b) os Estad os, Territ órios e '\11:111cipios;
C) as Unive rsidad es Bra.siJeiras:
d) a s Funda ções consli tUld" , 110
B rasil , cujos 'statu tos nã.o contr ariem
o códig o Brasil t:iro de Telec omll,. irl<ções;
e) as socied ades nacio nais por d. ;õe~
nomin ativas ou p or cotas, des'Í , qUe
subsc ritas, a s ações ou cotas, 1-"11. nw.
totali dade, por brasilei.r03 .lat.)~
Parág;raf.o único - Nem P "SS 'H" JUridi cas, excel 'lados os partidos 'l')liti cos na ciooai s, nem estran geiros poderão ser sócios ou partic ipai d " socieda de que execu t(l:n servIço d ~ radj(}difusão, nem exerc er ;Ô'}rp. ela
quatq uer tipo de contrô le dir~ [(J ou
indireLo.
Art . 59 As entida des Ílltert! s,aclas
na exeeu çáo de serviç o de radl .,'[f'Jsão dever ão possu ir, comp rovad a:ncn te, recurs os fÍ11anceiros para ,az, , ' face no custo das Instal ações , ~ulpa"
§ IQ

': ~ .J'. '

~

mento s. acessó rios e oS
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à explo ração do serviç o.
§ 19 - A comp rovaç ão a que

3< ' refere êste artigo , ccmpr eende n<1) ESpecia lment e, a origem e o n " dtnnt e
dos rec ursos, <;erá feita peran te ': Conselho Nacio nal de Teleco:nulll. "~C ~ C:;
na opórt unida de da ha,bil itaçau para
a execu ção do serviç o, segulJú.j nor mas a serem por êle baixa das.
~ 29
Os finan cia.:n entns 11& ,'a
aquisi ção de eqUlpamcnLos serao e')p.1'idera dos como recurs os fina:,:, e ' I'Cl"
'):Jam os flns do § 1°, d r8 de q J. forn ecidos pelos própr ios fabrical~t es.
Art. 69 Só os brasi leiros nat .., P:Jderão exerc er, nas cntida cles executan tes de serviç o de ntclio difusâ o,
os cargo s e funçõ es de direçã o, ge r ência , chefia , de assf'%n ramE'nto e
assi stênc ia admin istrati vrl e i,ltl'lCCtual.
Art. 79 E' vedad o às empr e" ". d~
radiodil"usão mante r contr atos 1" a ssif,tên cia técnic a cem emprê sas 0~ organiz ações estran geiras . quer .1 I'('speito de admil ,istra ção, quer j oõ orientaç ão, sendo rigo~osamente )"oibi do que es ta.s , por qualq uer ror-ll~ 011
mcda tidade , pretex to exped iente ma.ntenha m' ou nome iem se rvido r , .. ou
técnic os que, de forma direta " .' indireta , tenha m interv enção ou ">I~i1e
cimenLo da vida admm istrat iva ou tia
orien tação da emprê sa de radlf}-"lilu"
são.
Pani.g rafo único . A vedaç ão Y. que
se referp. êste artigo nã.o alc<l!'(':.l a
parte estrit amen te técnic a ou V · j ·' l1C:l.
da pm?, ramaç ão e do apare lha nl'n!o
da emprê sa, nem se aplica aos C:lSO]
de contr ato de a~slstência ce,·'J1ca.
com €tnpr &a ou organ ização ,'S "ilngeira, não supt:l'ior a seis 1'l~' : ~,; e
exclu sivam ente refere ntes à [;;,OP de
inf,t-ltlaçã-o e inicio de funci ona l:ento de ')quip amen tos, má{ju inas ~ 11]11\"
r elllam entos técnic os.
Art, 8.° Depen de de prévi a a]1rovação do CONT EL qualq uer CO'ltr:110
que um,a emprê sa de radiod il usaq ]1retenda fazer com empré sa ou jr("n.nização estran geira, que po"sa , de q',lalquer fonna , ferir o e,plri to da.~ disposições dos artigo s 49 , 69 e j9
Parág rafo único . Sã.o també m proibidas quaiS<juer moda lidade s C'<"lt!'atu ais que, de , mane ira direta ou indireta, asseg urem à empre sa 'lU ,.rganizaç ão estran geira partic lpaça u nus
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lucros bruto s ou IIquidos das ~mprê
"
várias frequ ência s, que lhe ~mham
,r<,.
sas de radio difusã o.
sido consi gnada s em leque .
" ' '~'.;
Art. 99 E' J}f:lrnltido às emp- êsas
, :;.o' ,
§ 29 - Não s€rão comp utada ., p:U9.
de radio difu são estabe lecer, com pes.' ;:
os efeito s do prese ntl' w-ttgo , as est;\..
soas fi sie·).s ou juridi cas
,
nac tona s,
ções repet idoras e ret r an smiSSOJ"H ~ de
cont.r atos que tenha m por o'ljeti vo
televi são, p ertenc entef. às estaçõ e~ gefinan ciam ento, empr éstim o ou as si3, rador as.
rencia técnic a, desde qu ~ autol 17.~, d o s
pelo CONT EL.
§ 39 Não p oder5.0 ter conce." ão
ou
p
ermis
são
as en'ldf tdes rirlf qUaIS
~ 1° Os cont,r atos de assl,;' pn cia
faça Dar te acion ista lU cotis v<. ::jl'i' 111técnic a só poder ão ser firrnado~ (:o m
t rgre o quadr o social dE' oup';.! s empe,oso as fisica s ou jundi cas esp~,- .8.prê ~ as execu tantes <t.l servi",o <te ralízada s no &etDr espec ifico para u q'lal
diodif usão, além d CÀ~ limites (i xados
fore m co nU,ul adas.
lleste artigo .
~ 29 A aquis ição de equipa'T.<:n § 4° - , O, atuai s cOllcessio'1fl 'ie,; e
tos poderl't ser fimfll "la1a pe; ·', ~':'I~
per
mi.,si onári os de servIç o de r,.dio fabric an tes ou p:Jr estabe lecL'l l"n to3
difu ~ Ã.o , b€m como os cOlIst as ~ r.CIOde crédit os nacio nais, em prazo llflo
nistas , que excea em à.s iimita çó', .'ssuper ior a !O (dez) an(),~.
,
r
ti]J,ula da s neste artigo , a êle se ..t,,11p~a
rão ao prazo máxim o de do ' , \2)
Art. 10 . O CONT EL baixa ra. "101'a ne,s , a razão de 50 % a.o ano
mas regUl ando a trans. mi ' sào pelas
emiss oras de radio difusà o, de !lr '}~1 [t§ 5" Nenh uma pes.<;oa ")ou(;~á
mas de origem estr", ngeira ~-u p : apartic
ipar
da
direçã o de mais d,.. uma
duzid os p or empr êsas sedlad~.s no
'.
empr
rsa
de
radiod
Uusão , em w::J.lldapais, cujos acion istas ou cotista.'i rlides divers as, em exce& o aos tln,j({!,s
re to re" g ~rentes e admÍ11ist:lWores
estab
elecid os n es te artigo ,
não sejam brasil eiros.
§ 6° E' vedad a a transferi'n ~ i!l.
,
Art. 11. O CONT EL baixa ra nordireta
ou
Indire
ta
da
conce
ssR0
ou
mas sõbre a obrig atorle daje da t.mns permi ssão , sem prévi a autoriza":~ >j d:>
misoã o d p progr amas ao vivo, tendo
Govê
rno l"eder al,
Em ' conta , entre outro s fatôre s. :l localiza ção, a potên cia das emlss ."'a, e
~ 7° As e:npr êsas conce r"'0ná as condi ções sócio -econ ômica s d!J~ ' reria& ou permi ssion árias de sei·vi.; .-) de
l'
giões Em que as mesm as se encol lradio difusã o nã.o poder ão estd. r su'.'.'
trem instal adas.
bordi nada a outra s entid adeS I',e se
const
ituem com a ftnali dade de estaArt. 12, Cada, entid ade só poder á
belec
er
direçã o ou orle:n tação '.llJica,
ter conce ssão ou permi ssão p~,fI\ exea
tra
vés
de
cadela.s ou assoclaçõ~~ de
cutar o.erviço de radiod ifusã. o, eJ:1 to.'.'.
qualqu~s espéc ie.
do o pai&, dentr o dos segui ntes limi,\
tes:
Art, 13 A' televi são educa ,! mo se
destin arli à divulg ação de progT amas
.,
1)
Estaç ões radio difus oras de sc>m:
educa ciona is, media nte a transo tl<são
a - Locai s:
de au !as, confe rencia s, pales tras e deOnda s média s - 4
bates .
Frec: uênci a modu lada - 6
b
Parl't~rafo único . A televi são ui u caRegionaiS:
th'a não t , m carát er come rcial. se nOnda s media s - 3
do vedad a a transm issão de qUI\,qu c~
Onda.'i I.ru-pic ais - 3
propa,Ç(a nda, direla ou indire la"nc nte,
sendo no maxim o 2 por !!>tado
c - Nacio nais:
bem como ° patroc1.nio dos prog ,','mas
transm itidos , me1'mo que nCTIJ'Uma
Onda s média s - 2
propa ganda sej~ feita atrav es dos
Onda s curta s - 2
.
mesm os,
2) Estaç ões radlQ dUuso ras d':! som
'.- , '. ~
e imagem - lO em todo territór ~n 11[', Art . 14. Sóme nte poderã.o exe.'u~
~
,; ~
clona l, sendo no máxim o 5 em VHF
serviç o de tele\ isão educa tiva:
,......~ ' . ,";'- , ,;~
e 2 por Estad o.
fJ/'
~
'\
~
:.:::::.
" ,,-~:
"
,a) a União ;
"
'
t"'~
<,:..,
~
9
§ 1 - Ca.cta estaç ão de onda" curb ) os Estad os, T err Itó nos e
~
. :"
tas poder á, f()l'''' das limita ções e ~ ta
clpios ;
belec idas no artigo , utiJlz ar U"l'tn ou
c) as Unive rsidad es Brasi leira,
"

.
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const ituldM no
Drasi l, cujos Estal utos não ~" llLra
r iem O Código B rasile i ro de Tel,~~' )mu
ni caçõe"
~ l° As Unive rsidad es e 1'\I; dações dever ão, comp rovad amen te P03 suir recursos própr ios para o e l1'preendim ento,
~ 2° A ou tl'rga de canai s p \~a a
televi sflO edu cativa nflO depen d .'rt. d a
publ icação do edital previs toO \i art igo 3~ do Código Brasi leiro J ~ Te leccoJn unica çõe s,
Art, 15, Dent.ro da s di spo!l1'll idadcs existe ntes ou qu e venha rn fi existir. o CONT EL re se rvará caJ1'lI ~ de
Telev isão, em toda s as capita is -1, Es tados c T erritó ri os e cidad es de p .> pula ~ão igual ou
supe rior a 10i1, OU!)
(cem mil) habit an tes, d est nan do ~ os
à televi são educa tiva,
Art. 16, O CONT EL baixa rá 'lflrmas determ inand o a obrig atoner:r:c 2
d e tran smiss ão d e progr ama , °Juca ciona is nas cmiss oras comerCi:.\I S de
radiod ifusão . es t.ipula ndo horári o. 1uração e qualid ade desses prograC11a s ,
§ l ° - A dura ção máxim a Yl"Íga tória dos progr amas educa ciona is :wrá
de 5 (c inco) horas se mana is ,
§ 2° - 0 , p rogra mas educa ciona is
cbr iga tórios dever ão se r tran smlt ido3
em h'l rários comp repnd idos enlre a s
7 (sele> e as 17 (deze ssete) 110" ""
Art. 17. As infraç ões ao di sp:ls'()
n os arligo s 4. 6, 7. 8. 9. lO, 11. ; ,', 13 :
14 e 16 desta Lei, re3salvad<1s ...~ co,
minaç õ~ previs tas Em Leis Esp e:":r.is,
serã::> punid as com as seguint·~s ]J ~ 
n <1S, de acôrd o com o artigo 59 do
Código Brasi leiro de Telec om .'nica'
çücs :
a) multa , por infrin gên cia dos pxtlgos 11, 13 e 16;
bJ susp emão por Infrin gêncl a doo
artigo s 6, 9 elO;
c) cas~ação. p or
infrin gênci a dos
arti gos 4, 7, 8, 12 e 14, e por rein~idên·
cia espec ifica em infraç ão já ,):l1uda
com a pena d e suspe nsão, ou por
não atend tment o dos prazo s '·,x'.dos
pelo CONTEI.. para cump rimen tv desta J.JCI.

mente capac itado s
trânsi to:

Art. 18 . Esta Lei entra rá em vigor
na data de sua publ1 caçao , rev ~;nd as
as di,p0s ições em contr ário.
Bra, ilia, 28 de fevere iro de J937;
146 9 da Ind epend ência e 79 9 da Repúblic a .
H . CASTE LLO B RANCO
Carlo s M ed eiros -da Silva

DEC RETO -LEI N9 237 ~
FEV EREIRO DE 19 57

DE

2'3

I'E

M odific a o Códig o Na ciona l de Trânsito .

O Presid ente da R epública, 11 S ,~ ncl o
da atribu ição que lhe confe r e 'J ar t i~ o 9 ~ . * 20 • do Ato Instit ucion al n 9
4. de 7 de dezem bro de 1966. decre ta :
Ar t. 19 Os artigos 3°, 4° e ~ 1°. 29. 59,
7 9 , capt. e § 1 ~ , 14, 20, 23. ~ lY. 25,
32, parag rafo único . 33, 35. 37, § 2 9,
43, § 29 55, 6{) ~§ 19 e 3°, &1, 73. 111,
103. § 1 ~ , 112, 113. 114, 115 e 116
do Código Na ciona l de Trâns Ito (l"cl
núme ro 5. 108, de 21 d e setem oro de
19'E6), passa m a vigor ar com a s~g uin
te r ed aç,'i.o :
"Art. 3° - Comp õem a Ad':n.! lIistraçâo do Trâns ito, como illteg rJ~tes
do Sistem a Nacio nal de Trâns ito :
U) o Con selho Nacio nal. órgão normativ o e cODrd en a.dor;
O) os Conse lhos -Es tadua is e T e r~
r itoria is de Trân si to e o Con selho de
Trâns ito do Distrit:> Feder al, ó:güo s
nonna tivos;
c) o
Depa rtame nto Nacio nal de
Trâns ito, os Depa rtame n tos de [rànsi to dos Estad os, Terri tórios e Dis(.riLo F edera l , os órgão s roclov ia'\ 'H federal. estad uais e muniC IpaiS, " as
CircllIlscr ições Regio nais do Tra :-.sito.
órgão s execu ti vos.
Parág rafo único - Os Con ~ ('lhos
T erri toriai s de Trâns ito e as Cir(,u llscnçoe s Regio nais de Trân sito , '10 d e
t:rlaçâ o facul tativa ."
Art. 49 O CQ1lselho Naclo na: d e
Trâns ito, com sede no Distri to "Federal, subor dinad o diretamen r.<~ ao
Minis tro da Justiç a e Negóc iOS Inter iores, é o órgão muxim o nOrn'Rl1Vo
da cool'denaçã.o da poli tica e j0<.iS tema naciona,l de trânsi to e cOfllporse-á dos segui ntes memb ros, técnlC a-

,

em assun lV5 de

a) wn presid ente, de nivel unlvp.re:tário, de livre escol ha do Pre5luente
da Repú blica;
b) do Diret. or-Ge ral do Deufl.rtamento Nacio nal de Ti'âns ito;
c) um r epres en tante do D ~pa rta
m enta Na cion al de Estra das d" n o dagHn;
d) um repre senta nte
do Eswd o·
Maio r do Exérc ito;
•
e) um repre senta nte do D C!;: urtamen to Feder al de Segu rança 2llr,li ca;
j) um r epres entan te do Mims:t!rIo
da Educa ção e Cultu ra;
g) um repre senta nte do Minl.jterm
das R elaçõe s Exter iores;
h) um repre senta nte da Conf ,>,1cra ção Bra sileira de Autol nobili sm:.
i) um repre senta nte da Conf ,~era
ção Nacio nal de Trans porte s T 'rrestres (categ oria dos trabalhador 1)~ de
trans-p ortes rodov iários );
j) um repre senta nte do " T0uri ng
Club do Brasi l";
lJ Ulll repre senta nte do Órgã.o máxim-o na ciona l de Tran E·port e R;:doviário de Carga ;
. m ) um
repre senta nte do u"gão
máxim o nacio nal do Trans porte R odoviá rio de Passa ge iros.
§ 19 - O mand ato dos m~ ml:!:os do
Conse lho Nacio nal · de TrânS ito ~erá
de dois anos, admi tida a rec.m dução.
§ 29 Os repre senta ntes das entidade s referi das nas al1ne as h i, 1, e
I, dêste artigo, serão escolhid&o pelo
Presi dente da Repú blica, dentr e os
nome s indlea dos' por elas, em lista ·
triplic e. "
"Art. 59 Comp ete ao Conse lh I Nnciona l de Tri\.nsito, além do -lU" dispõêm outro s artigos dêste Códif;O:
I - 13uger ir modif i caçõe s à legislação sô bre trâns ito;
II - Zelar p ela unida de do s ·H.ema na cion al de trânsi to, e pelfl observâ ncia da resp ectiva legisl aça') ;
In - Resoi ver sôbre eonsu lta3 dos
Conse lhos d e Trâns ito dos ES ' f'..dos,
Territ órios e Distri to Fed eral, j .~ autorida des e partic ulal-es relatiy [,.s à.
aplica ção das leis de trânsi to;
IV - Conh ecer e julga r os reCur sos cont ra d ecisõe s dos ' Oon$ '~ lhos
de Trân sito dos Estad os, Terri t.ócc'l e
Distr ito Feder al;

,.
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v - Elabo rar norm as-pa drão e :lelar pela sua execu ção;
VI - Coord enar as ativid ad8 dos
Conse lhos de Trâns ito dos EslJ3dos
Territ órios e Distr ito F edera l '
'
VII - Colab orar nas artic'J .aço'? s
das ativid ades das repar tiçõps públi cas e empr êsas de serviç os pun!lc os
e pa.rtlc ul ares, em benef icio j a r egular idad e do trâns ito;
VIU - Estud ar e propo r m':':1idas
admll lis tratlv as,
tecIllcas e legisl ativas que se relaci onem cem a cÁ pi rjração dos serviç os de trans porte .; t ~ ,
J'lestres, s eleção de
cundu tore3 de
veicul as e segur ança do trânsit(! em
geral;
IX - Opin ar sõba'e os aS~ U ll to.i
p ertine ntes ao trâns ito inte rest;ld ual
e in terna ciona l;
X - Prom ov er e coord enar carnp anhas educa tJvas d e trânsi to;
XI - Fixar , medi ante ReStllU;üe"
os volum es e fr eqü ênc ias m axima s de
sons ou rUldos. admit idos p :ua buzina s, apareUIOS de alarm a e rn" torps
d e vel culos;
XII - Edita r norm as e estabe lect'r
exigên cias para instal ação e ((1I1cioname nto da s escola s de apreI ;d izagem;
XIII - Fixar norm as e reqdl sitos
para a realiz ação de prova s de au tomobil i emo;
XIV - D eterm inar o uso rfe aparelho s que dimin uam ou impeç a: n a
p oluiçã o do ar.
Art. 79 E):n . cada Estad o n~. v · H· 1Í
wn Conse lho Estad ual de Trá.n3iW
comp osto de 7 memb ros, técnic amen te ' capac itado s em assun tos de trãn~
sito, a saber :
a) wn presid ente, d e nivel uu :versitári o;
b) um repre senta nte do órgi:lo rodoviá rio estad ual;
c) um r c.<pre senta nte do Ó!'gü0 rodov iário dos munic ipios ;
d ) um re pre se ntan~ - do[) D~IJ.lrl. a
mento Estad ual d e Trfms it.o ;
e) um repre senta nte do ó;rgã.o máx imo do tran sport e
rodov iurio de
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XI - Representante do Ministério
da Marinha;
XII - Repr esentante do Ministério do Exército;
XIII - Representante do M i.: isté rio da Aeromiutica".
Art. 2. 9 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em con trário.
Brasflia, 26 de fevereiro de 1968;
1470 da Ind ep endência e 80 9 da
R epú blica.
E SILVA
lIamann Rademaker GrilI

I

Atos DO PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO

e Lyra Tavares
Souza e Mello

de Simas

LEI N9 5.399 -

Art. 29 Esta lei entrará em ':igor
na data de sua publicação, revogad8 "
as disposições em contrário.

LEI N9 5 .398 - DE 4 DE MARÇO
DF. 1!}68
Acrescenta. parágrafo 1Ínico ao artigo
29 do D ecreto-l ei número 132, de
lO de fevereiro de 1967, e dispóe
sôtlre as condições de ingresso no
Instit uto Militar de Engenharia de
Oficiais da Ativa das Armas e do
Quadro de Mat eria l Bélico.

dispõe sô bre a presta(ão do Serviço Militar pelos estudantes de Jl.ieaicina, Farmacia. OdontOlogia e Veterinaria e pelas Médicos, l'anr,.a(;êuticos, D en ti stas c Vctel·ináTzos.

o
Lei:
B

Altera o ~ 4° do art. 12 do D ecre tol ei n 9 236, de 28 de fevereiro de 1967,
que complementou e modificou a
Lei n o 4.117, de 27 de agôslo d e

1962.

o

Presi den te da R epública
,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. l ° o ~ 49, do ar t. 12 do Decreto-lei n O 236, de 28 de fevereiro
de 1967, passa a vi gorar com a seguinle redação:
.. ~ 4° Os atuais concessionários
e permissionários de se rviços de
radiodifusão, bem como os coti stas e acion istas dess as cmprêsas, que não atendem às limitações estipuladas nesle ar ligo, deverão a êle ir-se adaptando, na
razão de vinte e cinco por cento
(25 ~;' ) do excesso ao ano, a contar de um ano da data da publi cação desta lei."

Aurélio de Lyra Tavares

Fuçi, saber que o Con gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 19 O artigo 75 da Lei n O 5 . 292, de 8 de junho de 1967, passa a teor
Ecguintc r edação:

Art . 2°
de 191i7.

A vi gên cia GEsta Lei será contada a partir de 12 de :;e'embro

BrasJli?, 20 de março de 1966' 147° da Independência e 80° da . ·~ '- púl;!ic~.
A. COSIA E Sn.VA
Lui f Anrolii0 da GG.17la c Silva
Augusto Haman1! [-tad('1I1ak er Grunewald

Faço saber que O Congresso Nac:onal decreta e eu sancIOno a seguinte Lei:
.I\rt. 1", É acrescentado ao arlige 2°
do Decreto- lei n 9 132, de 1 de fevereir-o de 19 67, um parágrafo, COI11 a
segu in t e redação:
"Parágrafo único . A ma tricula desses oficiais sera r eg ulada pelo Poder
Executi\'o, que considerará, na oportunidade as necessidades das organizações ~illtares em oficiais sulJalternos" .
Art. 29. As condições de ingresso no
Ins tituto Militar de Engenharia dos
Oficiais das Armas e do Quadr-o de
Mat.erial BélicO, não amparadOS pelo
artigo 20 do D ecreto- lei ~ o 132. de 1
de f ev~reiro de 1967, serao reguladas
pelo pod·er Executivo. consideradas as
necessidad es e int,erêsses d o ExérCIto .
Art. 3° .... VETADO ...
Art, 4°. A presente Lei entrà em
vigor na data da sua pUblicaçãJ.
Art. 50. Revogam-se as dis p osições
fm contrário.
Brasilia, 4 de março de 19G8:
1470 da Ind ependên ci a e 80° da
R epública.
A. COSTA E SILVA

Presi dente da República

"Art. 75. Aos MFDV diplomados no p eriodo dI'! 17 ,! ~ a~ô.;to
de 1964 até a data de ~r.trada em vigor desla lei. são d .,s ' · 5 11r ~c!m;
os direitos previstoo, IlO ~ IOdo artigo 39, n os artigos 4° e 8°. be'n
como no afLIgo 13, ,In. LeI n 9 4 . 376 de 17 de agôsto de 1964".

O Presidente da República
LEI N° 5.397 - DE 28 DE FEVEREIRO
DE 1968

DE 20 DE MARÇO DE 1968

Vá neva redação ao artigo 75 da Lei no 5 . 292, de 8 de junho de !967, que

Brasília 28 de fevereiro de 1968,
1479 da' Independência e 80° da
República,
A. COSTA E SILVA
Carlos F. de Simas

27

Aurelio dc Lyra Tarares
Jo se de MUI]<llhaes F tn te
Antônio Delfill! Np.tio
Ma;'io lJaí'ic!, /l lIdrc az.:m
J 1'0 A 1·<.1.:a P ereira

Tarso Dlltr(J.
Jarbas G. Passarinho
M areia de Souza e i1.' ellfJ

L eonel ;\O[iranda
J osé Cosia C'rnalcun ti
1!:dT1tll1!do dp Macedo SoareIfl clin Frllrão
Afonso A. Lima
Cctrlos F . ele Si1l1as

LEI N° 5 . 400 - DÉ 21 DE MARÇO
DE 1968
Prove sôbre a alfabetização de ari.ultos em idade militar .

o

Pres id ente da República

Faço saber que o Congresso Naci')hal decreta e eu sa ncion o a seguinte
L ei:
Art. 19, Os brasileiros que aos 17
(dezessete) anos de ldaJr, forem ain-

da analfabetos, serão ubl igados ~ alf'.lbetizarem-se.
Art. 29. As comissõe", de seleção
de que trata o ar t igo q da Lei n 9 4.:í7~,
de 17 de agôsto de 1964 (Lei do Serv;çe Mili tar), encam;l"harão à a utúridade ' educacicH1al competente 'os brasileiros que, ao se alist.a;·em. forem
analfabetos, devendo ;mOlar, no resp ectivo
CerLificado de Alistamenr.
Militar, a obrigatoriedade de seu po
tador ser alfabetiz:ldo.

- - Uutro!> bCllS nec{'s~,hj(t5 ou úteis ilO ~(' U tin.:l)lL'i lllll'ntO.
11 - o Podl'r Execulivo providencjilrd Cl il J('rlufil (__ rédito
p~ciaJ de alé crS 10.000.000,00 (dez milhõcc; de cnncirns).

~. lilli : ; k'lio da~ C"Ill\lll jl' il\lll:~,
('$.

, Ar!. 6 - O Minist~rio dlS Comunicações des ignará u representante da União noc; atos cons!iluti vos da sociedatle.
§ l° - Os atos constitufhos serão pll!ccdiuos:
I - do arrolamento dos bens, direitos e i:I~-5es de que trata o artigo anterior,
II - da avaliação, por Comissão de Peritm, designada pdo Ministro das Comu .'licaçõ~s, dos benc;, d irritas e a~õ~s arroladas;
III- da elaboração, pejo representante da União nos atos consti tutivos, do projeto dos Esta tu:O!;.
§ 20 - os atos constitutivos compr~ender.ío:
1 - aprov;Jção das avaliJções dos bens, di'eilos e ações arrola das;
11- aprovação dos Eslalutos.
D
§ 3 - A constituição da sociedade serj í1Jro\'ada por ato do
Ministro das Comunicações.
Art. ".r - Os divid~ndos cue couberem à U.ião por sua participação no capilal da Sociedade,'bem como as dota;ões (;onsignadas no
Orçamento Ceral da União em favor da TELEBr.ÁS, constituirão reserva Fara participação da Un:ão nos aumentos de capital da Sociedade.
0

Art. SO - Nos aumentos d~ capital da Socied:tdc, caberá à União
subscrever o suficiente para garantir um mínimo de 51% (cinqüenta e
um por cento) do capital votank! podendo, a qual~uer tempo, alienar,
total ou p~rcíalmente, as ações ~ue excederem àqu:-Ie limite.
Parágrafo único. Será nuh de pleno dirl'Ítc a transferência ou
subscrição de ações com infringenda ao díSI)osto reste arligo_
Art «)O - Os recursos da sociedade serão cons1ituídos:
J -dos recursos do FU:ldo Nacional de Telecomunicações,
postos à sua disposição pelo Ministério das CortlUl':caçõcs;
IJ - dos recursos recebid)s como relribuiçã) pela prestação de
assistência técnica ou ad ministrativa;
nr - - dos rendimentos dEcorrentes de SUil prticipação em outras emprt>sas;
IV - do prc,duto de oper,çõcs de crédito, jUQS e venda de bens
patrimoniai~ Ou mlferiat; inservíveis;
V- dos recursos provenimtes dp OlllrilS fontes.
A·1. 10 - O Fundo Nadonill de TC'It'("Qmunicd~õ(,S, de que Uil t;J o
a ri ib O 51 da Lei nO 4.117, de 27 <.e agosto dt' 1962, ;('rá mlocado, pelu
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ã Ji~J ., to~i\j() dJ lb.LEBU..!\':,

Sl' U'> rCe~(IS Je .JcurJo com o progra ma por
apru\oado. I .H
l'oUj

l')!'

'lUt'

.lj1Jj .

prl.'v i,t:lll'llll'
.

§ I'" - (J programa de aplicaçõrs a que se refere este ilrllt: LI (-'0dC'rá incluir tamhém operações de financiamento ou empréstimo.
§ 2° - O Ministro da!; Comunicações adotará as pro'lidencias nc a'ssárias à execução do d i:c; posto neste artigo.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a Ira nsfonnar a
Empresa Brasileira de Telecomunicações em uma sociedadt> de economia mista, na (orma definida no inciso III do arligo 5° do Decrelolei nO 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a mesma denominação, da
qual será a sucessora para tudos os fins de direito, e subsidiária da
TELEBRÁS. (S)
Art. 12 - Observados as ressalvas desta Lei e da legislação de
tdeçomunicações, a TElEBRÁS será ~ida pela le~islaÇãO re.ferent:
1o
às sociedades por ações, não se I~e aphcando os requlsitos dos
0
e 3 do artigo 38 e parágrafo único do artigo 81 do Decreto-lei n
2.627, de 26 de setembro de 1940, assim como as exigências do § 5° do
artigo 45 da Lei n<> 4.728, d~ 14 de julho de 1965.
_ _
Art. 13 - A TELE BRAS poderá promover desapropnaçoes, nos
termos da legislação em vigor, sendo-lhe lacultad~ ~a~ferir o do~í
nlO e posse dos bens desapropriados às suas substd.ánas ou as~ocla
das, desde que mantida a destinação prevista no ato de dedaraçao de
utilidade pública.
'
Ar" 14 - A União intervirá, obrigatoriam~nte, em todas as causa!' em que for parte a Telecomunicações Brasileiras SI A. - TELEBRÁS, inclusive nos BUgios trabalhistas. .
.
_
Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcaçao,
re\'ogadas as disposir;ões em contrário.

uer:s

Emílio G. Médici - Presidente da República.
Antônio Delfim Netto.
João Paulo dos Reis VeJloso.
Hygino C. Corsetti.
(4)
(51

Ver Decr... to-tei nO 2.166, dI' 20 d~ dezembro de 1964, que extinguiu o fNT, ins·
ti LLlindo o Imposto Sob~ Serviços d~ TelecomuniC41~.
O lÃ'crelO nO 70.913, de 2 de agosto de 1972, disp6s sobre. ~ lIansrormay1o da (M·
BRATfl em socit>dacle de ~mllomi;!l m~t/I . [ste OeCIl'IO {OI lew~do pelo IJccrelO
s/n°, de 15 de fe.... ereiro de 1991. publiCAdo no DO de 16.2.1991 (suhlemenlO!, que
'''\'og,uu \.iJmbém o D~Cfeto nO 70 .<)81 dE' 14 d4> agoslo d~ 197:- que a Iera\";!I o .tem I,

do dltigo "" do Uecreto nO 7091 ),71. lJóI'l!.INinrlo a sed~ e o loro <b EMIlR....,TEl
8'd~íljd . Distrito' elJeral

p"'iI

o

Ç:J
I

CJ

I
Ç:J

.....

,

06. LEI Nº 5.7Y2, de 11 de jul ho de 1972
Insti tui polít ira de expl oraç ão de serv iços
de telec omu !Úca çõcs , auto riza o Pod er
Exec ulh'o a cons titui r a emp resa Tele comun icaç ões Bras ileira s S/A. - TELEBRÁS,
e dá outr as prov idên dasn >

Art. 1° - Os serv iços de telec omu nicaç ões serã o expl orad os pela
União, dire tame nte ou med iante auto nz.a ;ão cu concessão, conf onne
eslah d('ce o artig o 8°, item XV, alíne a «a,., da Cons tituiç ão.
Pará graf o único. Cab~ à L'níJ o gara ntir e cont rolar o pt'rm a.
ncnl e func iona men to dos scn-i ços de telec'')ffiunicações.
Art. 2° - As atua is emp resa s conc essio nária s de serv iços de teleo de
com unic açõe s cont inua rão a expl orá. los dura nte o resp ectiv o praz
conc essã o.
§ JO - Ar; emp resas de ,:ue trata e5te artig o pode rão pass ar a si.
ral.
tuaç ão de subs idiár ias ou asstl ciada s de emp resa do Gov erno Fede
§ ~ - As conc essio nária s de serviços de radio difus ão sono ra e
-sede telev isão ficam exclu ídas das dispo siçõe s desta Lei, aplic ando
lhes, quan to às concessões e expl oraç ão dos seus servi ços, a legis lação
em vigo r.
Arl. 3°· Fica o Pode r E.xecutivo auto rizad o a conr ;titui r uma soileím s
cied ade de econo~ja mist a deno mina da Tele comu nicaç ões Bras
SI A. - TELEBRAS, vinc ulac a ao 1\.1inist~rio das Com unic açõe s, (2)
com a final idad e de:
1 - plan ejar os servfç~ públ icos de teJec omu nicaç ões. de conform idad e com as direlriz.l?s do Mini stéri o das Com unic açõe s;
11- geri r a parti cipa ção acio nária do Gov erno Fede raJ nas em.
pres as de serv iços públicos de telec omu nicaç fies do país;
III- prom over med idzs de coordenílção e de assis tênci a adm iomu ninistr ativa e técni ca às emp resa s de servi ços públ icos de telec
stria is,
caçõ es e aque las que exer çam ativi dade s de- pesq uisas ou indu
iobje th'an do a redu ção de cu.;fos operath~, a elim inaç ão de dupl

.. .!~' )l>~

~ublK:ad", ~o .00 de 13 de julho de 1972, e ou 'lItigo 1" ver
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,edaç ão do ilrtigo 21,

XI e inCISO XII, aline .. "a" da COl\S lituiçã o de ~ de outub ro de 1986.
tituiç lo <b $o.
Decre to 1)0 70.91 4, de 2 dE' ag()s~o de 1972, di~~ sobrc d cors
SJ('lo Decre to s/lI o,
ol'd<Jde t1c [wllo nll.. MôIA . T( UBR" 5 . [~te Geue to fui r{'~'Of.~r!o
d~ f~vl'rpi«) dI' 11)r)1
de 1 ~ de (evclc rro de 1991, fJubl:callc. 110 00 J~ 18
(supleme;oIoJ

1nC50

(2)

;l

'?

l:, lTl

gl'ra l u llJiP r prod uti\"idadQ dili in\'t'stim~nlu5 n>Jli/.~ -

d[)s;

IV - prnmc.-vt'r a Glpt aç50 em fonte s inter nas e exte rnas , de f"C
serv i curs os .1 sere m aplit :ados pela Soci edad e ou pt'la s e-mp resas dI:'
proje tos
ços públ icos de IclL'C)munic(J~ÕC's, na eXCCUçJO de plan os c
apro vado s pelo MinL<tério das Com unic açõe s;
V - prom over , atrav és de subs id iá rias ou asso ciad as, a i nl, no
plan taçã o e expl oraç fo de serv iços públ icos de telec omu nica ções
terri t6rio naci onal e ro eXfe rior.
pes·
VI- prom ove: e estim ular a fonn ação e o tJ'('in amen to de
ções na·
soai espe ciali zado , mce ssári o às ativi dade s das telec omu nica
.
.
ClonalS;
VII - l'x('c ularo utrus atívi d,1d cs afbs , que lhe forem atrib uída s
pelo ~1jnjs tério das C:>m unica çõrs.
§ }II _ A TELEB~ÁS terá sede e foro na Capi tal Fede ral e o praz o
de suá durac;;ão será illde term inad o.
§ 2° . A TEL EIRÁ S pode rá cons titui r subs idiár ias e parti cipa r
iona das
do capi tal de outr as emp resa s, cujas ati'.'idade.s s<'jam re!ac
com o seto r de lelec onun icaç ões.
Ar!. 4° - A TE1EBRÁS, med iante auto rizaç ão do Minist.ro das
oná·
Com unic açõe s, pode rá part icipa r do capi tal de emp resa s com ·essi
icipa iS
rias de serv iços púb:icos de telec omu nica ções estad uais, mun
cum priou parti cula res. visan do a unill caçã o dess es s~iços e ao
men to do p~an('jamer,to glob al.
Pará graf o únic.>. A parti cipa ção a que se refere este artig o poda emderiÍ ser aum enta da lh~ que a TELEBRÁS adqu ira o cont role
pres a, de acor do com a polít ica estab eleci da no artig o 1°.
Art. 5° - Paca a parti cipa ção da Urúã o no Capi tal da TEL E·

BRÁS:

I - fica o Pod~r Exec utivo auto rizad o a tromsCerir para o patri môn io da TELEBRÁ~: (3)
a
- A lotal idad r das açõe s e créd itos que a uniá o tenh a ou venh
a ter em emp resa s de ser.: iços públ icos de telec omu nicaç ões;
-- As açõe s e cred itos resu lfant es da aplic ação do Fund o Na·
cion al de Tele com un.ca ç6es ; e
(31

(1}

e

nha,~br~ a irK:or·
DeUl ':O n" 71.30 l, de 10 de roo-.·em bro de 1972. que dispu
t> o Decre to
poraçao de bens da Ulilo na Socic dade de fcono mia Mi5ti - TElEBRAS,
fazen da iI If3nsrclil
72 .078, d" l2 de lbril de 1973, que autori za'.... o MiJlistlO da
rc~~d~ pelo
r:\"lr.r o rat,im ';nio da ElEBRÁS os lJens da Ulli30 na rMBRA TU fOl<lm
fe"ert'lJo dE'
de
18
DeGc lO s/no dE' 15 d- f(>\·ereiro de- 199 t, publÍGIúo no 00 de
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"A

tecnologia da informação
a peça fundamental do
tornou-se
desenvolvimento da economia e da própria
sociedade. Isto significa que o atraso relativo
do nosso país deverá ser necessariamente
superado, como condição para retomar o
processo de desenvolvimento. Não se trata
apenas de alcançar uma maior difusão de
um serviço já existente, por uma questão de
eqüidade e justiça, Trata-se de investir
pesadamente em comunicações, para
construir uma infra-estrutura forte, essencial
para gerar as riquezas de que o país
necessita para investir nas áreas sociais. "
(Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
Proposta de Governo - Mãos à Obra, Brasil)
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e

APRESENTAÇAO
Os avanços da ciência e da tecnologia verificados nas
últimas décadas conduzem a civilização a novas e significativas
mudanças. A sofisticação dos microprocessadores e os progressos
verificados nas técnicas de transmissão por fibras ópticas e via satélite,
por exemplo, colocam a sociedade diante de um novo paradigma: a era
da informação.
As pessoas e empresas têm hoje grande parte de suas
atividades diárias apoiadas pelas telecomunicações e pelos correios. As
manifestações desse fato são inúmeras. Estão no código de barras das
embalagens de produtos vendidos em supermercados, farmácias e
livrarias, nos caixas automáticos dos bancos, nos computadores
interligados mundialmente por satélites e cabos de fibras ópticas, na
disseminação de redes ' inteligentes de dados em todo o mundo. Todas
essas conquistas, que tornam a vida do cidadão mais cômoda e o
processo produtivo mais eficaz, são passos preliminares na configuração
da economia do século XXI : um mundo no qual o intercâmbio de
informações ocorrerá em velocidade e intensidade cada vez maiores.

•

As fronteiras entre os diversos campos de atividade - do
entretenimento, da informação, das telecomunicações, dos serviços
postais e de toda a indústria de alta tecnologia - tornam-se cada dia mais
tênues. O dinamismo intrínseco a esses avanços tecnológicos e sua
importância que assumem no mundo moderno colocam o setor de
comunicações em papel de vanguarda, neste final de século.
Nesse cenário aumentam os desafios que o mundo e,
particularmente, os países em desenvolvimento, como o Brasil , terão de
enfrentar e vencer. O Brasil não pode ficar à margem dessa nova
revolução. Tem de estar apto a aproveitar todas as oportunidades de
ganhos tecnológicos como suporte ao seu desenvolvimento social ,
econômico e cultural.

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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Para participar ativamente desse processo, o Brasil terá que
encontrar os recursos e os caminhos para a implementação de uma
avançada infra-estrutura de comunicações. Um desafio que se projeta
muito além da mera expansão dos serviços telefôn icos e dos correios,
para incluir a implantação de sistemas modernos, abrangentes e rápidos,
nas diversas modalidades de comunicação, plenamente integrados às
redes mundiais.

o PASTE representa um ousado programa de investimentos,
promovido pelo Governo e fortemente complementado pela mobilização
de recu rsos privados - humanos, gerenciais e financeiros - que visa
transformar o setor brasileiro de comunicações em agente efetivo do
desenvolvimento do País, estimulando a produtividade nacional e
assegurando a universalização do acesso aos serviços de comunicações.

Brasília, 28 de novembro de 1995.

Sérgio Roberto Vieira da Motta
Ministro de Estado das Corpunicações
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1. INTRODUÇAO

o Brasil chega ao final

do século XX com uma estrutura de
comunicações que não desmerece o esforço efetuado nas últimas
décadas.
As telecomunicações públicas, a partir da criação da
EMBRATEL, em 1965, e da organização do Sistema TELEBRÁS, em
1972, iniciaram uma trajetória de rápido desenvolvimento, atingindo
padrões de prestação de serviços comparáveis aos das nações
desenvolvidas.
Os serviços básicos de telecomunicações foram levados a
todo o território nacion~1. Os usuários do Sistema TELEBRÁS dispõem
hoje de telefonia básica, telefonia móvel celular, comunicação de dados,
textos e imagens, serviço móvel marítimo, serviços de valor adicionado ,
serviços de vídeo e outros. É indiscutível a alta competência alcançada
pela engellharia brasileira nas áreas de projeto, implantação e
gerenciamento sistemas de telecomunicações.

•

Na área postal implementou-se estratégia continuada de
profissionalização dos recursos humanos, de diversificação dos negócios
e de terceirização de serviços. Criada em 1969, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT - tem conseguido atender, com eficiência, à
demanda nacional, desfrutando de alta credibilidade junto à sociedade,
em função da qualidade dos serviços prestados.
Nos últimos anos, entretanto, o País passou a conviver com
uma série de fatores restritivos à expansão da oferta de serviços de
comunicações, o que levou a um quadro que determina a necessidade
imperiosa de um projeto específico de desenvolvimento para o setor.
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Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
portanto promover uma ampla reformulação do Sistema de
, 1 Ç,o
nicações, com base em sua Proposta de Governo - Mãos à Obra,
. Brasil - , que estabeleceu as seguintes diretrizes gerais para a
organização institucional do setor:
"As iniciativas do futuro governo resguardarão o patrimônio
público nas telecomunicações e terão as seguintes orientações gerais:
Estimular o investimento privado no setor;
Reforçar a presença do Estado como ente regulador da
atividade de telecomunicações;
• Diversificar a oferta de serviços no setor pela iniciativa
privada;
• Preservar a presença do setor público nas áreas
estratégicas das comunicações e no desenvolvimento
tecnológico;
• Estabelecer mecanismos de política tarifária €t fiscal que
permitam transferências de recursos dos segmentos de
mercado de maior para os de menor rentabilidade. "
•
•
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Em seu discurso de posse, o Ministro das Comunicações
estabeleceu os seguintes pontos fundamentais para sua gestão à frente
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•

formulação de amplo programa de investimentos para o
período 1995/1999, com enlace para 2003, a ser
executado pelas empresas do Setor de Comunicações públicas e privadas -, condizente com o elenco de
diretrizes e metas traçadas para os serviços de
telecomunicações e postais;
• reprofissionalização dos quadros técnicos e gerenciais
das empresas do setor;
• proposta de novo modelo institucional para o setor,
introduzindo a competição na exploração dos diversos
serviços;
• nova regulamentação para os serviços, com adoção de
critérios concorrenciais para a outorga de concessões e
permissões, reformulação do Código Brasileiro de
Telecomunicações e atualização da Lei Postal;
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estabelecimento de um pacto ético para o Setor, ' ; ) '2 2
comprometido exclusivamente com os interesses !
>
: J:;
nacionais, que permita relacionamento transparent av1C
empresas com os seus fornecedores, bem como da
União, como poder concedente, com as concessionárias
de serviços.
~

o

PASTE - Programa de Recuperação e Ampliação do
Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal - concretiza o
primeiro dos pontos mencionados.
Entre seus objetivos destacam-se:
• estabelecer as diretrizes, metas, programas e projetos
para recuperação e ampliação dos serviços de
telecomunicações e dos serviços postais no País;
• implementar amplo programa de investimentos públicos e
privados no período 1995/1999, com enlace até 2003;
• aumentar substancialmente a oferta de serviços de
telecomunicações e postais à disposição da sociedade;
• modernizar o setor, recuperando em curto prazo o atraso
tecnológico, de forma a que possa prestar apoio efetivo
ao desenvolvimento econômico nacional;
• estimular a inovação tecnológica, como ferramenta de
ganhos de produtividade e de competitividade;
' . consolidar e ampliar o papel dos Correios como agência
de serviços de interesse da coletividade;
• integrar as ações dos serviços de telecomunicações e
postais, para otimização de suas potencialidades .

•

1.1. O contexto internacional

o

acelerado desenvolvimento da microeletrônica ocorrido
nos últimos anos, associado ao progresso verificado na tecnologia óptica
e na evolução das técnicas de desenvolvimento de software ,
desencadeou uma revolução nas telecomunicações e na informática.
Essa revolução se faz sentir através do surgimento de novas aplicações
tecnológicas, inimagináveis até recentemente, e que provocarão
profundas alterações no cotidiano das empresas e das pessoas.
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De uma forma simplificada, essas aplicações tecnológicas
que a informação - seja ela representada por um filme, uma
telefônica, uma carta, um artigo de revista, uma enciclopédia,
w~tt apa de raios X, o resultado de uma tomografia, uma tela de um
pintor impressionista ou um concerto sinfônico - possa ser armazenada e
posteriormente transmitida de forma digital, em tempo real ou não,
através de meios variados, como linhas telefônicas, cabos coaxiais,
cabos de fibra óptica, microondas, satélites e fitas magnéticas ou discos
ópticos.
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Como as aplicações dessas novas tecnologias baseiam-se
essencialmente no armazenamento, no tratamento e na transmissão de
informações, é comum afirmar-se que a sociedade se encontra hoje no
limiar de uma nova era: a era da informação.
Na era da informação, a maneira de trabalhar das pessoas,
de realizarem seus diversos afazeres, de educarem seus filhos, de
estudarem, de pesquisarem e de se divertirem será profundamente
alterada. Assim, estudantes e professores terão novas ' formas de
relacionamento; os doentes terão melhor atendimento por parte dos
provedores de serviços de saúde; as oportunidades de lazer multiplicarse-ão de forma notável, além de incontáveis outras possibilidades.
A era da informação produzirá também profundas mudanças
na economia, com sensível efeito multiplicador, principalmente no setor
terciário. Trará, portanto, conseqüências de ordem econômica,
mensuráveis através do crescimento do PIS. Mas existirão ainda muitas
outras, não mensuráveis, que se refletirão em melhoria das condições de
vida da população mais carente, através da disponibilidade de recursos
hoje restritos às camadas favorecidas.
Com esse potencial de aplicações e, conseqüentemente, de
negócios, o setor de telecomunicações desperta a atenção das grandes
corporações de todo o mundo. Assim, as empresas tradicionais do ramo provedoras dos serviços públicos de telecomunicações e postais - e
outras mais recentes no mercado, como as de distribuição de TV a cabo,
as de mídia em geral, as alianças envolvendo operadoras, fabricantes de
equipamentos de telecomunicações e as produtoras de software, estão
no momento avaliando e decidindo sua participação naquela que deverá
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assumir, nos próximos 1O anos, a posição de maior atividade eco 'I·••mi
mundial.
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A abordagem adotada pelos governos dos pafses
~.. cjI
desenvolvidos sobre as information highways torna clara sua percepçao
da importância do assunto para o futuro de suas populações e de suas
economias. A revolução da Informação poderá provocar sobre as nações
um impacto igual, ou mesmo maior do que provocou, no passado, a
revolução industrial. As information highways poderão desempenhar um
papel semelhante ao da invenção da imprensa na Idade Média,
promovendo a desconcentração e a democratização do acesso à
informação.
Em síntese:
• a disponibilidade de adequada infraestrutura de telecomunicações
é fator determinante para a inserção de um país no contexto
econômico internacional;
• os paises mais desenvolvidos estão incrementando velozmente
seus investimentos na infraestrutura de telecomunicações,
visando promover o desenvolvimento da sociedade da
informação; .
• os países em desenvolvimento, como o Brasil, devem integrar-se
urgentemente a essa revolução, com o fim de potencializar as
oportunidades oferecidas por essas novas tecnologias e, assim,
estimular o seu desenvolvimento social, político e econômico.
2. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇOES

2.1. Características do mercado

_

O mercado potencial brasileiro para os diversos serviços de
telecomunicações engloba toda a sociedade. O atendimento atual pelo
serviço telefônico residencial está concentrado nas famílias de mais alta
renda: mais de 90% das famílias com rendimento mensal superior a R$
1.000 estão atendidas. Por outro lado, o grau de atendimento das famílias
que percebem menos de R$ 300 mensais é insignificante.
Um dos objetivos do PASTE é melhorar esse quadro,
buscando a universalização do acesso aos serviços básicos de
comunicações.
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Para que os programas e projetos necessários a essa
mudança sejam possíveis, pressupõe-se que haja:
•

redução dos preços de acesso aos serviços, através da
incorporação de ganhos tecnológicos e de produtividade;
• estabelecimento de tarifas de uso compatíveis com o
mercado alvo;
• uso de tecnologias apropriadas e adoção de soluções
criativas, de menor custo, com padrão adequado de
qualidade, proporcionando os ganhos de escala
pretendidos;
• redução dos custos de implantação dos sistemas.

o

atendimento das necessidades de telecomunicações no
Brasil requer soluções adequadas a cada segmento do mercado. Entre
tais soluções encontram-se o telefone virtual - armazenador de
mensagem de voz com número próprio, que pode ser acessado de
qualquer terminal telefônico - e o telefone público a cartão com tecnologia
indutiva, já presente em inúmeras localidades. Com elas, será possível
tornar os serviços de telecomunicações mais acessíveis à população
menos privilegiada, a preços compatíveis com as respectivas faixas de
renda.
Entretanto, a realidade brasileira requer um leque de
alternativas de serviços, desde os mais simples, de fácil utilização e
custos módicos, para as famílias de baixa renda e para as
microempresas, até os mais sofisticados, em altas velocidades e faixas
largas, para os segmentos mais desenvolvidos da sociedade e para as
empresas de maior porte.

2.2. Perfil de atendimento por segmento de mercado
As famílias urbanas com renda mensal inferior a R$ 300
terão fundamentalmente atendimento coletivo, através dos telefones de
uso público, cuja disponibilidade ocorrerá em larga escala e abrangência
geográfica. Alternativas de baixo custo, como o serviço público de
mensagem de voz ("telefonia virtual'), também deverão ser ofertadas
como opção inicial de atendimento. Os usuários desse serviço evoluirão
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gradativamente para o atendimento pleno proporcionado pela
fixa convencional.
As famílias urbanas com renda mensal entre R$
1.000 serão atendidas basicamente pela telefonia fixa, com a
de alternativas individuais de baixo custo, além das de uso público.
Também deverão ser ofertados serviços de telefonia móvel celular e de
acesso a TV por assinatura, em média escala.
As famílias urbanas com renda mensal entre R$ 1.000 e R$
3.000 serão atendidas, em sua totalidade, por serviços de telefonia fixa.
Além da telefonia de uso público e da virtual, prevê-se o acesso dessas
famflias ao serviço de telefonia móvel celular e de TV por assinatura, em
escala significativa. Uma parcela deverá utilizar serviços não telefôn icos,
como os de comunicação de dados em baixa velocidade, multisserviços,
multimídia e Internet.
As famílias urbanas com renda mensal superior a R$ 3.000,
além de serem integralmente atendidas com telefonia fixa, também terão
atendimento total com telefonia móvel celular. Parcela significativa desse
segmento utilizará facilidades de TV por assinatura e terá acesso, entre
outros, a multimídia, multisserviços e Internet.
As famílias rurais também terão acesso a pelo menos uma
modalidade , de serviço de telecomunicações. O perfil geral de
atendimento previsto para todas as faixas de renda é análogo ao das
famílias urbanas, porém de forma proporcionalmente menor, além de
fortemente dependente da região à qual pertence a localidade.
As micro e pequenas
empresas serão atendidas
fundamentalmente com serviços de voz, com predominância para a
telefonia fixa e virtual , e parte com o serviço de telefonia de uso público.
Adicionalmente, estão previstos serviços de comunicação de dados,
especialmente de baixa velocidade.
As médias empresas serão atendidas, em sua totalidad e,
com telefonia fixa, sendo que uma parcela utilizará serviços de telefoni a
móvel celular e o telefone virtual. Quanto à comunicação de dados, essas
empresas estarão atendidas, em grande parte, com facilidades de baixa e
média velocidade. Terão também atendimento, ainda que em pequena
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de multimídia e de vídeo (inclusive TV por
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As grandes empresas serão atendidas com telefonia fixa, e
.~~ .• ~a e parte utilizará também o seNiço de telefonia móvel. Todas terão
_
cesso a seNiços de comunicação de vídeo, texto e dados, em baixa,
média e alta velocidades e, de forma ainda limitada, a multisseNiços,
multimídia e seNiços de vídeo.
As megaempresas estarão atendidas com telefonia fixa,
telefonia móvel, seNiços de comunicação de vídeo, texto e dados, com
acessos de baixa, média e alta velocidades, redes corporativas e _
multisseNiços, multimídia e seNiços de vídeo.
Os órgãos governamentais e as demais entidades terão
atendimento similar ao das empresas de mesmo porte.
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segmento empresarial, das micro às megaempresas,
utilizará de forma freqüente os seNiços de radiochamada (paging) e de
trunking. O seNiço de radiochamada terá, adicionalmente, uso intenso
por parte de profissionais liberais, especialmente nas cidades de maior
porte .
2.3. Evolução do mercado
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Para formulação das diretrizes e metas constantes do
PASTE assumiu-se que o mercado brasileiro apresente, no período
considerado, a evolução básica mostrada na Tabela 1.
2.4. Metas

As metas de atendimento para os principais seNiços, para
1999 e 2003, são as mostradas na Tabela 2.
2.5. Oferta de acessos por serviço

Em linha com o perfil de atendimento delineado
anteriormente, estima-se que a oferta de acessos aos diversos seNiços
de telecomunicações, no período 1994-2003, seja a mostrada na Tabela
3.
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Urbana
Rural

Unidade
milhões
milhões
milhões

Famílias
Urbanas
Rurais

38J

milhões
milhões
milhões

40,3
31,5
9,2

43,1
35,0
8,7

.t l7j l
.~"
45,0
38,2
7,9

%
%
%
%

50,0
34,0
13,0
3,0

45,0
35 19
16,0
4,0

41,0
36,0
19,0
4,0

milhões
%
%
%

_4,4

0,7
16,6
82,6

5,3
0,7
16,6
82,6

7,5
0,7
16,6
82,6

Órgãos
governamentais
Entidades não
Muv"'lllamentais

milhares

17,0

20,0

26,0

milhões

1,3

1,6

2,3

Produto Interno Bruto

US$
bilhões

530,0

660,5

787,6

PIB per capita

US$/pes
soa

3424

4008

4571

Densidade
d~'"
emUMI cU IvO

Hab/km2

18,21

19,38

20,27

Distribuição da renda
mensal familiar
r < R$ 300
R$ 300 < r < R$ 1000
H$1000 < r < R$ 3000
R$ 3000 < r
Empres~!':

S

.,~

,

etor jJIIII IdllU
Setor secundário
Setor terciário

.

1994
154,8
116,1

2003

1999
164,8
128,5
36,2

Variável
Popu' ..::c

1~

l.

11',6 I ;q

Tabela 1 - Evolução do mercado brasileiro - 1994-2003

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

PASTE - NOV/95 - Pág, 9

~

....<D

.
.

.~

u'"
Q)
Q)

"""

-T""

~~

NT""

"""

0
....... Z

~ ...J

.3 0..

SERViÇO

BASE
domicílios urbanos
Telefonia fixa
domicílios rurais
empresas e outras entidades
famílias urbanas
Telefonia móvel famílias rurais
empresas e outras entidades
famílias urbanas
Telefonia virtual famílias rurais
empresas e outras entidades
domicflios urbanos
domicílios rurais
Dados
empresas e outras entidades
domicflios urbanos
domicílios rurais
TV por
assinatura
empresas e outras entidades

1999

28
19
5

2003
55
40
50
25
15
20
20
10
15
15
10
50
40
20

1

1

41
20
37
17
8
13
11'
8
8
2

-

Tabela 2 - Metas de atendimento para alguns serviços de
telecomunicações em 1999 e em 2003 (em % da base)
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Serviço

Telefonia de
uso público
Comunicação
de dados
TV por
assinatura

1994

1995

1996

1997

1998

1999

13,1

143

165

18,9

21 7

24,7

40,0

0,8

1,9

4,8

6,8

8,2

9,6

17,2

milhões de
caixas
milhares de
telefones

0,05

0,4

1,5

3,0

4,6

6,0

12,6

360

400

460

540

660

800

1650

milhões de
usuários

1,0

1,5

2,5

3,8

5,2

6,5

16,1

milhões de
assinantes

0,1

0,7

2,0

3,7

5,5

7,0

16,5

0,2

04

07

1,0

1,2

15

3,9

70

80

100

150

210

290

800

milhões de
assinantes
milhares de
acessos

Paglng
Trunklng

.

-_._"

Tabela 3 - Atendimento ao mercado de serviços de
telecomunicações, 1994-2003

o alcance das

metas propostas no PASTE fará com que a
densidade de atendimento da população brasileira por serviços de
telefonia evolua, no período considerado, na forma mostrada na Tabela 4.
SERViÇO

Unidade

1994

1997

TELEFONIA FIXA

Acessos/l00 habitantes

8,46

15,00

TELEFONIA MÓVEL

Acessos/l00 habitantes

0,52

5,83

TELEFONES PÚBLICOS

Telefones/l000 habitantes

2,3

4,9

2003
23,22
10,00
9,6

Tabela 4 - Evolução do atendimento por serviços de telefonia,
1994-2003

A distribuição da oferta de acessos aos serviços de telefonia,
por região do País, é a mostrada na Tabela 5.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

II

2be) ,4o.c_ - - /

Unidade
milhões de
acessos
milhões de
acessos

Telefonia fixa
Telefonia
móvel
Telefonia
virtual

~
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ONIA FIlXA (mil terminais)

.i~eglão

...Y ~ORTE
.:> '.,1 ': /NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
BRASIL

1994
517
1.813
7.672
2.068
1.030
13.100

1996
669
2.411
9.232
2.691
1.453
16.456

1997
780
2.781
10.627
3 .083
1.629
18.900

1998
907
3.191
12.247
3.507
1.808
21 .660

1999
1.060
3.640
14.070
3.940
1.990
24.700

2003
1.815
5 .905
23.350
5.900
3 .030
40.000

1995
53
310
1.124
211
167
1.865

1996
293
804
2.679
672
374
4.822

1997
430
1.066
3.822
957
524
6.799

1998
537
1.208
4.659
1.167
630
8.201

1999
648
1.327
5.499
1.382
736
9.592

2003
1.320
1.830
10.105
2.644
1.312
17.211

1995
18
76
207
66
29
396

1996
21
88
235
80
33
457

1997
24
108
274
95
39
540

1998
30
130
341
113
46
660

1999
38
163
412
132
55
800

2003
85
353
849
255
108
1.650

1995
565
2.059
8.254
2.125
1.274
14.277

TELEFONIA MOVEL (mil terminais)
Região
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
BRASIL

1994
21
94
482
120
83
800

TELEFONES PUBLlCOS (mil)
Região
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
BRASIL

1994
14
66
194
64
22
360

Tabela 5 - Distribuição dos acessos a serviços de telefonia por
região do País, 1994-2003

2.6. Diretrizes
A escala da expansão proposta pelo PASTE enseja ao Brasil
oportunidade privilegiada de apropriação de ganhos tecnológicos, de
reestruturação do sistema de telecomunicações e de revisão dos
procedimentos técnicos e operacionais tradicionalmente adotados. Até o
ano 2003, a rede atual terá suas dimensões multiplicadas por 3. Assim,
as condições são propicias para a construção de uma infraestrutura de
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o objetivo deste documento é alinhar as premissas básicas para
o desenvolvimento dos trabalhos referentes à reforma estrutural do setor
de telecomunicações no Brasil, em seqüência à aprovação, pelo
Congresso Nacional, da emenda alterando a redação do inciso XI do Art,
21 da Constituição Federal. Por setor de telecomunicações deve-se
entender, para as finalidades deste documento, todo o segmento de
exploração de serviços de telecomunicações, com exceção da
radiodifusão,
Adicionalmente, serão feitas considerações específicas
baseadas em experiências de outros países em tarefas dessa natureza,
que, devidamente adaptadas para o caso brasileiro, servirão de referência
para que se caminhe, durante todo o projeto, sempre na direção
pretendida.
2. PREMISSAS

As premissas que deverão nortear a reforma estrutural do setor
de telecomunicações brasileiro são as seguintes:
a) a reforma deve ter por objetivo adequar a estrutura do setor
de telecomunicações ao novo cenário que se pretende para o Brasil,
significando, simultaneamente:
• o setor de telecomunicações como indutor da democratização
da estrutura de poder no País;
• o setor de telecomunicações como vetor do aumento de
competitividade da economia brasileira;
• o setor de telecomunicações como vetor do desenvolvimento
social do País, proporcionando condições para a redução das
desigualdades entre regiões geográficas e entre classes de
renda pessoallfamiliar;
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novo modelo deverá ter como referência os interesses dos
dos serviços de telecomunicações e, para tanto, deverá
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• a busca do acesso universal aos serviços básicos de
telecomunicações;
• o aumento das possibilidades de oferta de serviços, em
termos de quantidade, diversidade, qualidade e cobertura
territorial;
• a possibilidade de competição justa entre os prestadores de
serviços;
preços razoáveis para os serviços de telecomunicações.

.3 0..

c) o novo modelo deverá incentivar o aumento da participação
de
capitais privados, nacionais e estrangeiros, nas atividacl ~~
relacionadas ao setor de telecomunicações;
d) o novo modelo deverá ser concebido com a pretensão de que
tenha a mais longa vida possível, de maneira a não se tornar
prematuramente obsoleto pela evolução tecnológica. Isto é, a tecnologia
deverá ser utilizada tanto para proporcionar mais opções para a
prestação de novos serviços quanto para a redução de custos dos
serviços tradicionais, garantidas a qualidade desses serviços e a
possibilidade de interconexão dos diversos sistemas em suas diversas
etapas de evolução;
e) o novo modelo deverá estimular a participação ativa do setor
de telecomunicações brasileiro no contexto internacional, fundamentando
o relacionamento com as demais nações sobre o princípio da
reciprocidade;
f) o novo modelo deverá assegurar o uso eficiente do espectro
radioelétrico, bem como de qualquer outro meio natural limitado que seja
utilizado na prestação de serviços de telecomunicações;
g) a transição para o novo modelo deverá ocorrer de forma a
preservar o interesse público;
h) o trabalho deverá ser desenvolvido com total transparência e
as propostas dele resultantes deverão ser discutidas com a sociedade e
com o Congresso Nacional.
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telecomunicações moderna, que incorpore os benefícios
pela tecnologia.
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grande salto será a digitalização dos siste
,/..f.t;o ':
digitalização permite o transporte unificado da informação em s
diversas formas: voz, dados, imagens e texto. As Redes Digitais de
Serviços Integrados caracterizam as estruturas de comunicação que se
constituirão no suporte avançado de processamento e transmissão das
enormes quantidades de informação exigidas pela sociedade do futuro.

o

Nesse sentido, conceituam-se as Redes de Faixa Larga denominadas Infovias ou super-redes de Informação. Essas redes,
cujos segmentos básicos se implantarão desde logo em nfvel local,
regional e nacional, utilizarão técnicas avançadas de comutação e
transmissão (ATM - Assynchronous Transfer Mode na comutação e
comunicações ópticas e SDH - Synchronous Digital Hierarchy na
transmissão) para constituir os seus núcleos. Os usuários se interligarão
a elas através de diferentes maneiras, como por exemplo através de
meios ópticos, sem fio, por comutação distribufda ou através de redes
locais em anel.
Outra tendência bem definida é a progressiva introdução dos
sistemas de acesso sem fio. Com eles, as conexões dos acessos
telefônicos, tradicionalmente realizadas com fio de cobre, poderão ser
feitas via enlaces rádio,
baixando os custos de implantação e
manutenção e abreviando os prazos de instalação. Esta é, sem dúvida,
uma das técnicas que assumirá elevado grau de importância na
implementação das redes do futuro, principalmente as de baixa
velocidade.
Também se prevê a utilização intensiva de satélites para
prover variada gama de serviços, além das interligações atuais para voz e
vídeo. Uma das aplicações mais significativas é a que permitirá a
mobilidade dos usuários em âmbito mundial, através de constelações de
satélites distribufdos estrategicamente em torno da Terra, em órbitas
baixas (LEO - Low Earth Orbit) ou médias (MEO - Medium Earth Orbit).
Ainda que o volume dos atendimentos via satélite não seja
significativo em relação · ao que deverá se obter com os sistemas
celulares tradicionais, esses sistemas terão grande importância na
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em que permitirão atendimentos rápidos em áreas onde
\ ~norma · ente isto seria difícil ou, quando possivel, a custos proibitivos.
:.,.~ E~t
o caso, por exemplo, de um grande número de áreas rurais e
'-i~rrrldades Isoladas do Pais, principalmente nas Regiões Norte, CentroOeste e partes da Região Nordeste.

2.6.1. Digitalização e opticalização
• Os projetos relativos às redes de acesso do usuário e
aos entroncamentos locais, intra-estaduais ou nacionais terão como
diretriz básica a digitalização e opticalização dos sistemas. A partir de
1995, dever-se-á evitar a implantação de equipamentos analógicos nos
sistemas intra-estaduais, nacionais ou internacionais;
• Em cidades com mais de uma central telefônica, as
Redes de Entroncamento Local deverão . ser expandidas somente com
tecnologia de fibras ópticas;
• As localidades integrantes de áreas metropolitanas e
aquelas com mais de 100.000 habitantes deverão estar interligadas por
meio de sistemas digitais;
• Na expansão das Redes de Acesso (rede externa), deverse-á priorizar a utilização das novas opções tecnológicas, como o acesso
local sem fio, a comutação distribuída e redes ópticas de assinantes;
• Deverão ser implantados Sistemas Ópticos Interurbanos,
intra-estaduais e nacionais, de forma a atender plenamente à demanda
das principais cidades do Pais, sempre com rotas alternativas,
preferencialmente em fibras ópticas, para garantia da confiabilidade. Até a
c'ompleta formação de um sistema em malha, deverão ser implantados
equipamentos multiplicadores de canais nos Sistemas Rádio, para
possibilitar o contingenciamento de tráfego em caso de interrupções;
• Os Sistemas Rádio Interurbanos, intra-estaduais e
nacionais, deverão ser expandidos, em caráter transitório, com o objetivo
de atender à demanda em cada cidade até a implantação dos sistemas
de comunicação óptica, bem como para o atendimento, através de meios
digitais, às cidades que, pelo porte, não serão servidas pelos sistemas
ópticos no período 1995/1999;
• Deverão ser implantados sistemas de roteamento
dutomático, com gerência associada, no sistema em malha, para que o
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Cai xa : 65

Lote: 74

PL N° 1287/1995

145

PASTE - NOV/95

l'ág. 14

)

tráfego seja automaticamente transferido para as rotas de proJéção,,e.,
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caso de interrupção de uma rota em fibra óptica.
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2.6.2. Sistemas de comutação
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• A partir de 1995, somente deverão ser imp
as
centrais telefônicas em tecnologia digital CPA-T, qualquer que seja o
porte da central ;
• A partir de 1996, nos casos em que as centrais vierem a
atingir a capacidade de 4.000 terminais ou mais no horizonte de 5 anos,
deverão ter incorporadas as funções RDSI;
• A partir de 1996, todas as centrais de telefonia para
localidades com mais de 10.000 terminais deverão prever facilidades de
RI - Rede Inteligente;
• Deverá ser implantada até 1998 a Rede de Sinalização
por Canal Comum n.o 7, estendida a todas as centrais que integram a
malha de conectividade digital
do sistema brasileiro de
telecomunicações;
• Até o ano 2000 deverão ter sido desativadas todas as
centrais de tecnologia "passo a passd' e "rotativas", e sido substituídas
por centrais digitais CPA-T; até 1998, nas localidades de grande e médio
porte (com planta superior a 50.000 terminais), todos os equipamentos
dessas tecnologias já deverão ter sido substituídos;
• Deverá ser analisada a viabilidade técnico-econÔmica da
substituição das centrais eletromecânicas por outras de tecnologia digital,
visando alcançar até o ano 2003 a desativação e substituição de 2
milhões de terminais das centrais com maior tempo de operação, cujo
desempenho esteja degradando a qualidade dos serviços;
• Para a Telefonia Móvel deverá ser viabilizada a
continuidade da plataforma de tecnologia analógica AMPS, já utilizada no
País, de forma a garantir a mobilidade em âmbito nacional dos atuais
usuários. Tal protocolo deverá estar disponível de forma global,
independentemente da tecnologia digital adotada.
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2.6.3. Sistemas Internacionais

\,' \
,.} . Os sistemas internacionais deverão garantir a
.:.: n.a~.i.Sfidade dos sistemas nacionais com os correspondentes de outros
paTses, possibilitando efetiva integração da economia brasileira com a
economia internacional;
• Será assegurada a integração das redes brasileiras e
suas conexões internacionais com as redes equivalentes em operação
nos demais países da América do Sul, como apoio indispensável à
consolidação e desenvolvimento do MERCOSUL;
• Os sistemas nacionais e internacionais deverão ser
projetados de forma a possibilitar o roteamento, através do Brasil, do
tráfego internacional oriundo dos países do MERCOSUL com destino à
Europa e à América do Norte;

_

• Será incentivada a participação brasileira em empresas
que atuem em mercados mundiais, assegurando sua presença em
plataformas de telecomunicações de alcance mundial, com o
aproveitamento de todo o conhecimento acumulado pelas empresas e
profissionais do País no setor de telecomunicações.
2.6.4. Satélites
• Buscar-se-á a implementação gradual e seletiva de
ambiente aberto à oferta e ao uso de sistemas satélite e o
estabelecimento de condições isonômicas de competição no provimento
desses meios;
• Dar-se-á preferência à utilização de sistemas satélite
brasileiros, assim definidos os que utilizam posições orbitais consignadas
ao Brasil e cujas estações de controle se encontram instaladas em
território nacional;
• Mediante licenças especfficas, será admitida a operação
no Brasil de serviços de telecomunicações móveis por meio de satélites
que atendam aos requisitos de qualidade e confiabilidade estabelecidos
pelo Ministério das Comunicações;
• Será estimulada a implementação do sistema ECCO de
satélites de órbita baixa, em função de seu caráter estratégico e de suas
características particularmente adequadas ao atendimento da área rural
com serviços básicos de telecomunicações.
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2.7. Programas e projetos
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Para a ampliação da oferta de serviços, será nec
~rio .• <
.. .t%:. .fi
atuar em diversas partes do sistema de telecomunicações - rede e~tE?r . ,
centrais de comutação, entroncamentos locais, entroncamentos
interurbanos, equipamentos de energia, obras civis e outras. Os diversos
projetos foram agrupados em conjuntos afins, sob a designação de
programas .
A estimativa de alocação dos investimentos baseou-se em
enfoque sistêmico, assumindo-se como premissa a apropriação de
ganhos tecnológicos, com descentralização da comutação, opticalização
do acesso e dos entroncamentos locais e interurbanos, e da integração
de serviços.

2.7.1 Programa de Redes de Acesso - RA
O Programa de Redes de Acesso refere-se ao conjunto de
projetos para implantação ou ampliação de cabos e equipamentos que
interligam os equipamentos terminais de usuários às redes de
telecomunicações (rede externa). As Redes de Acesso proporcionam a
conexão dos usuários com o sistema de telecomunicações.
O Programa de Redes de Acesso compreende os seguintes
projetos:
RA. 1 - Rede Óptica de Acesso
RA. 2 - Rede Convencional de Acesso
RA. 3 - Rede Local sem Fio

2.7.2. Programa de Redes de Interligação - RI
O Programa de Redes de Interligação refere-se ao conjunto
de projetos para implantação ou ampliação de cabos e equipamentos que
servem à interligação (entroncamento) entre centrais de comutação de
diversos tipos, tanto a nível local como interurbano.
O Programa de Redes de Interligação compreende os
seguintes projetos:
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RI. 1 - Rede de Entroncamento Local
,

RI. 2 - Rede aptica de Entroncamento Intra-Estadual
RI. 3 - Rede de Entroncamento Rádio Intra-Estadual
RI. 4 - Rede Óptica de Entroncamento Nacional
RI. 5 - Rede de Entroncamento Rádio Nacional
RI. 6 - Rede Óptica de Entroncamento Internacional
RI. 7 - Rede de Entroncamento Por Satélite
2.7.3. Programa de Redes Básicas - RB
a Programa de Redes Básicas refere-se ao conjunto de
projetos para implantação ou ampliação de equipamentos especfficos
necessários à formação de redes que servem de suporte para a
prestação de um conjunto bem definido de serviços. Encontram-se nesse
caso, por exemplo, as centrais de comutação telefônica e as centrais de
comutação de dados por pacotes.
a Programa de Redes Sásicas compreende 05 seguintes
projetos:
RS. 1 - Rede de Telefonia Fixa
RS. 2 - Rede de Telefonia Móvel
RS. 3 - Rede de Dados - Faixa Estreita
RS. 4 - Rede Digital de Serviços Integrados Faixa Estreita
(RDSI - FE)
RS. 5 - Rede Digital de Serviços Integrados Faixa Larga
(RDSI - FL)
RS. 6 - Rede de Distribuição de TV por Cabo.
2.7.4. Programa de Redes Especializadas - RE

o Programa de Redes Especializadas refere-se ao conjunto
de projetos para implantação ou ampliação de equipamentos que
permitem o uso das demais redes para a provisão de serviços de
natureza específica, como, por exemplo, 05 serviços de informação
(Atendimento ao Contribuinte do Imposto de Renda, Bolsa de Alimentos,
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Atendimento Bancário, etc.), Sistemas de Tratamento de Mensagens
(MHS - X.400), provedores de acesso à INTERNET, ou Correio de Voz e
Fax.

o

Programa de Redes Especializadas
seguintes projetos:
~

i J(; 3

RE.1 - Rede Pública de Mensagens Voz e Fax
RE.2 - Rede Pública de Tratamento de Mensagen \
MHS/X.400/X.500

"-.

-,601·$
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RE.3 - Rede de Serviços Série 900
RE.4 - Rede Especializada por Satélite
RE.5 - Rede de Trunking
RE.6 - Rede de Radiochamada (Paging).
2.7.5. Programa de Sistemas Integrados de Apolo - RO
Os Sistemas Integrados de Operações e Apoio viabilizam a
gerência integrada das redes, bem como a infra-estrutura adequada às
redes de telecomunicações, garantindo a continuidade de prestação dos
serviços e reparação de falhas além do atendimento adequado aos
clientes.
Compreendem os projetos:
RO.1 - Rede de Gerência Integrada de Operações
RO.2 - Infraestrutura para Redes de Telecomunicações.

2.8. Investimentos
Os investimentos previstos no PASTE totalizam R$ 75
bilhões, em valores de abril de 1995, sendo a metade prevista para o
primeiro período de sua execução (1995-1999) e a outra metade no
segundo período (2000 a 2003). A Tabela 6 mostra um resumo dos
investimentos, abertos por programa e por projeto, com abertura anual no
período 1995-1999 e com o total estimado para o período 2000-2003.
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PROGRAMA

1995

lQ96

1997

1998

1m

95·99

00-03

TOTAL

R.d .. d. Ic.no

1,47

1,89

2,111

2,27

2,44

10,23

10,83

21,011

RA l AAÓptico

0,23

0,27

0,45

0,72

1,08

2,75

5,43

8,18

RA2 AA Convencional

1,24

1,53

1,35

0,92

0,48

5,50

0,54

6,04

RA3 RA. Sem F10

0 ,00

0 ,09

0,38

0,63

O,g()

1,98

4,89

8,87

Redu d. Int.r1lgaçio

0,96

1,24

1,41

1,47

1,58

6,68

7,011

13,75

AL1 AJ.Local

0 ,13

0 ,16

0,18

0,18

0,20

0,85

0.90

1,75

AI.2 RI.ÓpUca Intra-Esl

0 ,24

0,32

0,35

0,37

0,40

1,68

1,90

3,58

AI.3 A.I.Rádio Intra·Esl

0,25

0 ,28

0,31

0,33

0,34

1,51

1,60

3,11

AIA RI.Óptica Nacional

0,23

0,29

0,37

0,48

0,52

1,89

2,07

3,96

AI.5 RI.Aádio Nacional

0 ,05

0,06

0,08

0,00

0,00

0,19

0,00

0,19

AI.6 R I.Óptica Intemac.

0 ,02

0 ,03

0,04

0,04

0,04

0,17

0,24

0,41

AI.7 RI.Satélite

0,04

0 ,10

0,08

0,07

0,08

0,37

0,38

0,75

Redu básicas

2,25

3,47

2,115

2,80

2,83

14,33

15,23

29,58

AB.l Telefonia fixa

0,80

0 ,92

0,93

0,87

1,02

4,54

5,43

9,97

AB.2 T 010fonl8 móvol

0,97

2,04

1. 44

1.27

1.05

6.77

6.18

12.95

HU.:J Dodos . lal,o eolrallo

0,08

0 ,08

0 ,00

0, 11

0 . 13

0.40

0 .4U

0.0/

A8.4 AOSI - faixa estreita

0,25

0,27

0,30

0,34

0,41

1,57

0,60

2,17

RB.5 AOSI - faixa larga

0,07

0,08

0,10

0,11

0,13

0,49

2,00

2,55

AB.6 TV por assinatura

0,08

0,08

0,09

0,10

0,12

0,47

0,48

0,95

!l.d.s IIp.clsllz.adu

0,34

0,92

1,15

1,17

0,04

4,52

2,57

7,09

AE.l Men&agens voz e fax

0,11

0,23

0,29

0,26

0,22

1,11

0,66

1,77

RE.2 Tratarnento mensag.

0,Q1

0,02

0,04

0,03

0,02

0,12

0,11

0,23

AE.3 Serviços 900

0,02

0 ,05

0,06

0,07

O,OS

0,25

0,22

0,47

RE.4 Satélite

0 ,1 0

0,35

0,42

0,44

0,36

1,67

0,88

2,55

AE.5 Paging

0 ,08

0,22

0,28

0,30

0,24

1,12

0,59

1,71

AE. 6 Trunking

0,02

0,05

0,06

0,07

0,05

0,25

0,1 1

0,36

S1.sllnl d. op.r.•• polo

0,24

0,32

0,38

0,311

0,41

1,72

1,85

3,57

AO.l Rede Ger. Integr.Opor

0,06

0,09

0,20

0,20

0,24

0,79

0,85

1,64

RO.2 Infraestrutura

0 ,18

0 ,23

0,16

0,19

0,17

0,93

1,00

1,93

TOTAL

5,26

7,84

8,03

8,10

8,23

37,48

37,60

75,06

Tabela 6 - Resumo dos Investimentos no sistema de telecomunicações previsto pelo
PASTE, por programa e por projeto, em R$ bilhões de abril de 1995

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Caixa: 65

Lote : 74

PL N° 1287/1 995

148

PASTE · NOV/95 - Pág. 20

3. SISTEMA POSTAL
3.1. Características do mercado
A capacidade de coleta, tratamento e distribuição de
informações, mercadorias, correspondências, encomendas pessoais e
valores assume, hoje, papel vital no apoio às relações sociais e
comerciais da sociedade. O extraordinário desenvolvimento da eletrônica,
da informática e das telecomunicações verificado nas duas últimas
décadas foi o principal catalisador desse processo.
_

Em conseqüência, a motivação da clientela, de qualquer
produto ou serviço, está passando a se efetuar de maneira segmentada e
quase particularizada, através de meios interativos, como compras pela
TV, catálogos em vídeo e por meio de outros canais, que integram
computadores, telefones, fax, vídeo e redes internacionais de
telecomunicações.
Este contexto ainda não é inteiramente usual no Brasil , mas
sua evolução é muito rápida e há indícios claros de que se estará
vivenciando esta situação no País em curto espaço de tempo. Portanto,
será necessário distinguir segmentos específicos de clientes, em função
da sua condição econômica e social, visando compatibilizar o tipo de
recurso ou serviço a ser oferecido às exigências especfficas do mercado
a ser atendido.

e

Para a população de baixa renda deverão ser mantidas as
versões econômicas dos serviços de linha da ECT, que reúnem os
benefícios do custo reduzido e do amplo acesso, em nfveis de qualidade
equivalentes.
Para o segmento produtivo e à população urbana de rendas
média e superior, deverão ser oferecidos novos serviços cujos
diferenciais basear-se-ão na combinação das novas tecnologias de
telecomunicações e informática com os meios convencionais de acesso e
de distribuição física. Essas facilidades comporão a famflia de serviços
Postais-Telemáticos internacionalmente denominada Correio Hfbrido ou
HDI- Hybrid Data Interchange .
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Nesse cenário, a participação dos Correios exige, a partir de
esso de antecipação contfnua, o desenvolvimento de serviços
~. \ mod~ os, sustentados por vantagens competitivas, como forma de
...·'~azer às mais diversas necessidades. O recurso às novas
tecnologias constituirá fator crftico de sucesso para as atividades postais.
Somente a partir dessa perspectiva poder-se-á assegurar a continuidade
dos processos de melhoria da qualidade dos serviços - rapidez,
regularidade e credibilidade -, o incremento da produtividade, a eficiência
das operações e a exploração de novas formas de comunicação postal.

3.2. Perfil de atendimento
No que se refere ao nível de atendimento prestado à
clientela, a ECT deverá desenvolver projetos abrangendo desde a
ampliação e melhoria dos instrumentos convencionais (imóveis,
instalações, equipamentos, veículos, etc.), até a contfnua absorção de
tecnologia para a automação de processos e a criação de novos serviços.
As ações serão direcionadas à expansão do número de
lojas de varejo (Agências) e de pontos de venda, bem como ao
desenvolvimento de meios avançados de atendimento, a fim de
assegurar:
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• a transformação das agências em unidades prestadoras
de serviços ao cidadão;
• o reforço da grande capilaridade da rede de atendimento
(própria e de franchising);
• modernização da rede de atendimento através do
emprego de tecnologias de automação;
• a universalização do acesso ffsico e econômico aos
serviços prestados pelos Correios;
• o pleno exerclcio da função conferida à ECT de agente de
apoio às ações de governo;
• a redução da defasagem tecnológica dos Correios e a
melhoria dos parâmetros nacionais de execução dos
serviços, em relação à comunidade postal internacional
mais representativa.
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Até 2003, deverão ser expandidas as redes de ag
pontos de venda para 25.000 unidades, esforço a ser finan .
recursos públicos e privados.
Paralelamente, novas alternativas de atendimento deverão
ser implementadas para os habitantes dos principais centros urbanos,
visando aos segmentos das grandes, pequenas e médias empresas e da
população de renda superior.
Para as empresas de maior porte deverão ser oferecidos
vários serviços de valor agregado, como a captação de mensagens
eletrônicas, a impressão remota e a distribuição ffsica.

o acesso

das pequenas e médias empresas aos serviços
postais-telemáticos (HDI) será viabilizado mediante a implementação 'de
uma rede de captação eletrônica e de distribuição física de mensagens,
agregando ao correio convencional a interface de telecomunicações.
Com o objetivo de facilitar o acesso da população em geral
aos serviços postais, será efetuada a instalação, em agências e locais de
grande fluxo de pessoas, das seguintes facilidades:
•

equipamentos de auto-atendimento para tarifação,
cobrança, coleta e venda de selos, envelopes e caixas de
encomenda;
• terminais inteligentes para o fornecimento de informações
sobre serviços, operações de telemarketing e
reclamações;
• caixas de coleta inteligentes para cartas e encomendas ,

3.3. Diretrizes e metas
As metas para o setor postal, para o perfodo 1995-1999 e
2000-2003 são indicadas a seguir.
3.3.1. Parque industrial
• Até 1999, 80% dos objetos postados deverão ser
processados através de sistemas mecanizados de triagem, mantendo-se
esse índice nos anos subseqüentes;
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇOES
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• Até 2003, a ECT deverá alcançar o patamar de
Idade de 90.000 objetos por empregado por ano, o que significará
anual médio da ordem de 5,3% ao ano.

3.3.2. Atendimento
• Até 1999, a ECT deverá prover todas as localidades
brasileiras (conceito IBGE) com alguma forma de atendimento postal;
• Até 1999, o País deverá contar com 19.000 agências
(próprias, via satélite, franchising e outras formas econômicas de
atendimento), devendo esse número elevar-se para 25.000 em 2003;
• Tornar disponíveis os seguintes meios alternativos de
atendimento / contato com a população dos grandes centros urbanos:

e

o até 1997, o novo Sistema SAU - Serviço de Atendimento
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ao Usuário;
O a partir de 1997, o Sistema de Informação nas agências
automatizadas;
O até 1997, automação completa de 52 agências,
expandindo-as em 1999 para outras 250 agências;
O a partir de 1999, automação simplificada de 10.000
guichês de agências não atendidas pela automação
completa;
O a partir de 1999, implantar equipamentos de
auto-atendimento postal, devendo, até 2003, atingir 2.000
unidades instaladas;
O a partir de 1999, implantar caixas coletoras de
encomendas;
O até 1999, implantar dispositivos eletrônicos nas caixas de
coleta de correspondências visando ao fornecimento de
informações aos usuários.
3.3.3. Transporte

• Adequar a frota de vefculos às necessidades dos serviços,
de forma a atingir, até 1999, os fndices de 95% das linhas urbanas, 70%
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das linhas regionais e 20% das nacionais, realizadas com '1>, :!lrsos .~1
próprios, mantidos esses valores como mínimos nos anos subseqüe '. .,.~,
• Equipar, até 1997, 20%, e, até 1999, 50% do efetivo de
carteiros com motocicletas, mantendo, no mínimo, esse índice até 2003;
• Desenvolver, até 1998, e implantar a partir de 1999, meios
de transporte para o deslocamento individual dos carteiros;
• Assegurar, até 1999, a automação de todos os processos
de controle do sistema de transportes de cargas postais.
3.3.4. Correio avançado

e

• Desenvolver, até 1997, a família de serviços postaistelemáticos (HDI);
• Até 1999, interligar 50% das unidades à rede de
teleinformática de longa distância e instalar 21.000 estações da rede local
e metropolitana;
• Viabilizar, até 2003, o serviço de correio a domicílio,
prevendo a possibilidade de interligação a outras redes (Internet,
Postnet);
• Instalar, até 1999, 21.000 estações de trabalho, como
forma de viabilizar os acessos dos sistemas de apoio às decisões;
• Implantar, até 1999, em Brasília, São Paulo e Rio de
Janeiro, o serviço postal-telemático de correio eletrônico para a
transmissão de mensagens, teleimpressão e troca eletrônica de dados
(EDI). Até 2003, o serviço deverá ser expandido para os demais nós da
rede de teleinformática;
• Até 1999, transferir 65% dos clientes do serviço de
Franqueamento Autorizado de Cartas - FAC - para o serviço postaltelemático de correio eletrônico na modalidade de teleimpressão.

3.3.5 Pesquisa e desenvolvimento
• Implantar, até 1999,
Desenvolvimento para os Correios.

um

Centro

de

Pesquisa

e

,
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3.3.6 Adequação da administração
#

.-. .• ~"
• Preparar programa continuado de capacitação da
totalidade dos empregados, visando a absorção das novas tecnologias,
fixando a destinação de 1,5% da receita operacional para esse fim,
3.4. Programas e projetos

Estão previstos para a ECT os seguintes programas e
respectivos projetos:
3.4.1. Programa Recuperação e ampliação do
parque Industrial

o

programa busca o aumento da produtividade nas
atividades internas de separação, acondicionamento, encaminhamento e
entrega dos objetos. Essas etapas, não visfveis ao público, respondem
por grande parte da eficiência do sistema produtivo postal. O programa
compreende os seguintes projetos:
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•
•
•
•
•
•
••
••
•
•

Mecanização
da Triagem
,
Leitoras Opticas / OCR (Optical Character
Recognition)
Carta Formato Normal
Carta Formato Grande
Encomenda e Malote
Atualização Tecnológica
Movimentação Interna de Carga
Rastreamento de Objetos
Mecanização/Automação de Terminais e Entrepostos
Unitização/ Conteinerização da Carga
Equipamentos Auxiliares de Triagem
Obras de Engenharia.
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3.4.2. Programa Recuperação e ampliação do
atendimento

•
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A área de atendimento é a parte do fluxo postal mais VISI e(
ao público e corresponde, em sua maior parte, às agências de correios
próprias e franqueadas. O programa buscará ampliar o atendimento,
através da implantação de novas alternativas, além da modernização das
já existentes.
Compreende os projetos:
•
•
•
•
•
•
•

Informações aos Clientes
Automação de Agências
Auto-Atendimento
Cartão Inteligente
Caixa Coletora para Encomendas
Caixa de Coleta Inteligente
Obras de Engenharia.

3.4.3. Programa Recuperação e ampliação do transporte
A área de transporte compreende as linhas de ligação entre
os diversos pontos da malha operacional. Através desses "links" torna-se
possível o envio e o recebimento dos objetos que as diversas unidades
operacionais comutam entre si , até fazê-los chegar ao destinatário. O
programa compreende os seguintes projetos:
•
•
•
•
•

Rastreamento de Veículos
Automação do Sistema de Transporte
Rede de Teleinformática
Obras de Engenharia
Renovação/Ampliação da Frota

,
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3.4.4. Programa Correio avançado

o

programa refere-se à nova geração de serviços postais.
Sao serviços de valor adicionado que combinam os modernos recursos
de tecnologia de informação com as possibilidades de distribuição ffsica e
densidade de atendimento dos Correios. Internacionalmente, o correio
avançado é denominado HDI (Hybrid Data Interchange) por analogia com
o conhecido EDI (Eletronic Data Interchange).

o programa compreende os seguintes projetos:
•
•
•
•
•
•
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Correio Eletrônico
Rede de Teleinformática
Longa Distância
Local e Metropolitana
Plataforma Computacional
Correio de Imagem, Voz, Texto
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3.4.5. Programa Adequação da administração

o

programa trata dos elementos necessários à
modernização da gestão empresarial. Enfoca os aspectos de automação
admin istrativa e de sistemas de informação, dando enfoque especial à
reciclagem e à preparação dos cerca de 80.000 funcionários para
aceitação, convivência e adequado aproveitamento dos recursos
tecnológicos a serem introduzidos pelos outros programas. Compreende
os projetos:
•
•
•

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
Automação Administrativa
Obras de Engenharia

3.4.6. Programa Pesquisa e desenvolvimento
Face ao crescente emprego de novas tecnologias nos
serviços postais, torna-se fundamental a introdução da função de
pesquisa e desenvolvimento, de forma que a absorção de tecnologia se
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
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dê de forma concatenada com a evolução das opções existentes e-;-:':- -':-,
daquelas em desenvolvimento, bem como com as necessid
operacionais dos correios. Compreende o projeto:

tles -, ",.\
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Implantação do Centro de Pesquisa e Desenvolvime

3.5. Investimentos
Os investimentos previstos no PASTE para o setor postal
A. totalizam R$ 1,9 bilhão no período 1995-1999, e R$ 2,0 bilhões no
. . período 2000-2003, perfazendo um montante de R$ 3,9 bilhões, como
mostra a Tabela 7.

PROGRAMA
Recuperação
e
ampliação do
parque
industrial
Recuperação
e
ampliação do
atendimento
Recuperação
e
ampliação do

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TOTAL

43,6

70,0

208,5

178,3

157,4

145,0

111,9

130,0

108,7

1,153,4

10,8

25,4

73,9

83,6

92,0

101 ,7

116,6

123,1

112,5

739,6

34,6

44,2

106,4

94,0

84,2

83,3

130,0

84,3

79,0

740,0

Correio

10,0

39,4

56,4

51,4

25,8

19,9

22,5

23,6

22,5

271,5

Adequação
da

21,0

~I,O

105,5

99,0

111,0

118,5

135,0

157,0

163,0

931,0

25,0

15,0

25,0

-

-

-

-

65,0

575,7

521,3

495,4

468,4

516,0

485,7

3.900,5

....

Pesquisa e
desenvolvime
nto
TOTAL

120,0

200,0

518,0

Tabela 7 - Resumo dos investimentos previstos no PASTE para o
sistema postal no período 1995-2003 (em R$ milhões de abril de

1995)
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(DOCUMENTO DE TRABALHO N° 001)
REGULAMENTAÇÃO DA PEC-03 (TELECOMUNICAÇÕES)

A regulamentação da emenda constitucional aprovada a partir da PEC03/95 (telecomunicação), independente da iniciativa e da metodologia utilizadas, será
muito complexa e de grande repercussão sôbre legítimos interesses nacionais.
Entende-se que a desconstitucionalização do monopólio interpreta a
vontade majoritária do Congresso de passar ao setor privado, a exploração, dos serviços
públicos de telecomunicações mantendo o poder concedente com a União.
Dessa forma , a lei reguladora deverá estabelecer, no mérito, tanto as
regras de funcionamento do modelo final privatizado, como , e principalmente, as regras
e o calendário da transição. Poderá , também , ser uma lei sumária , de princípios, tronco
da árvore regulatória do setor de telecomunicações, acolhendo a legislação em vigor e
modificando-a apenas onde for necessário, ou poderá ser uma Lei analítica, detalhada,
modificando e consolidando a legislação vigente.
Independente da metodologia e da forma , a lei deverá contemplar
aspectos fundamentais de um sistema monopolista consolidado e em plen o
funcionamento.
Alguns desses aspectos são alinhados a seguir:

- ABRANGENCIA DA LEI -

•
•
•<

A lei, que não pode ser objeto de Medida Provisória , incluirá no mérito,
além da instituição do Órgão Regulador, a regulamentação da exploração dos serviços de
telecomunicações , exceto os de radiodifusão sonora e de sons e imagens (broadcasting).

- A TUALlZAÇÃO CONCEITUAL A definição dos meios e serviços deverá, simultaneamente, atualizar a
conceituação terminologica , considerar os novos serviços e meios já previsíveis em curto
prazo, e estar apta a acolher, tanto quanto possível " novas imposições tecnológicas á
médio e longo prazos .

- ÓRGÃO REGULADORTrata-se da instituição angular do modelo aberto que irá balizar, pela
ação regulatória , as funções de Poder Concedente da União.
Deverá ser constituído de um colegiado e de um órgão executivo, com
atribuições finais de auditoria, administração de freqüências , administração de outorgas ,
Iscalização, controle, etc. Poderá incluir, também , atribuições regulatórias do setor de
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radiodifusão (broadcasting). Deve ser instituído de forma a integrar a alta administração
do estado, possuir independência e autonomia e poderá ser hierarquicamente
subordinado ao Congresso Nacional.
- REGRAS DA TRANSIÇÃO-

Estamos desregulamentando o setor de telecomunicações para passar
do modelo estatal monopolista consolidado e em pleno funcionamento para um modelo
aberto a iniciativa privada, competitivo, capaz de garantir os investimentos necessários a
prestação de serviços de padrões internacionais, a preços justos e universalizados
quanto ao acesso, tanto geográfico quanto social. O objetivo, portanto, é o adequado
atendimento das necessidades da sociedade em serviços de telecomunicações. O
usuário é a meta da desregulamentação, o instrumento é a atração de investimentos
privados.
As regras de transição devem ser firmes e claras de modo a dar
confiança (segurança e credibilidade) aos parceiros no horizonte dos prazos de
maturação e de retorno dos programas de investimento. Existem aspectos muito
importantes a serem considerados na transição entre os quais são destacados os
seguintes:
- Preços (taxas, tarifas, valor de outorga etc)
- Barreiras contra a fonnação de monopólios.
- Barreiras contra a prãtica de djumpings.
- Opção pelo emprego
- Calendãrio de transição
- Niveis de competência

•

- Organização do serviços e dos meios.
- Sistema de outorgas
- Atendimento social (entre outras)
- METODOLOGIA DE TRABALHO -

1. Convergir para a CCTCI , e dai para a subcomissão de regulamentação , os PL de
qualquer iniciativa correlatos à matéria.
2. Aproveitar os registros das contribuições apresentadas
___......... nstitucional, bem como o relatório final.
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3. Obter dados e informações especificas através de audiências públicas, reunroes e
debates com os segmentos organizados da sociedade civil e com profissionais do
setor e de visitas eventuais a administrações estrangeiras.
4. Estimular a máxima participação de todos os deputados da CCTCI através de
documentos,e de relatórios, e de debates em plenário.
5. Adotar cor:!10 documento básico de consulta le9islativa, entre outras, o livro
LEGISLAÇAO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, que reúne as leis, decretoleis, decretos e portarias vigentes que regulam o funcionamento do setor de
telecomunicações.
6. Constituir um grupo de assessores especializados para sistematizar a organização do
Projeto de Lei.
7. Adotar como estrutura
Telecomu nicações).

inicial

a

da

Lei

4.117/62

(Código

Brasileiro

de

Estas são sugestões iniciais
abelecimento de um referencial
ei reguladora do
ionamento do setor de
comum de partida para a elaboração
telecomunicações.

Deputado A

•

,
J
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- COMENTÁRIOS SOBRE PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA CONCESSÃO OU PERMISSÃO DA
EXPLORAÇÃO DE SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM BASE
COMERCIAL

Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
A versão final (23/ago./95) da proposta do Regulamento de
Outorga para Exploração de Serviços de Telecomunicações em Base
Comercial, exclui, apropriadamente, os serviços públicos e inclui os serviços de
radiodifusão . Por se tratar de regulamento, isto é, normas para exploração de
serviços já definidos em Lei (Lei 4.117/62 e Lei 8.977/95), será objeto de Ato do
Poder Executivo (Decreto) ,
Em fase de consulta, o Regulamento foi apresentado a
Comissão de Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática (CCTCI) pelo
Senhor Ministro das Comunicações em Audiência Pública realizada no dia 31
de agosto. O pronunciamento solicitado a Comissão e membros do Congresso
Nacional, deve enfatizar os aspectos políticos do documento, sem deixar de
incluir sugestões sobre outros aspectos técnicos especializados e de técnica
legislativa. O enfoque político deve centrar-se na abrangencia do regulamento
cuidando para que todos os serviços enquadrados já tenham sido objeto de
definição e/ou regulamentação em Lei, uma vez que cabe ao Congresso
Nacional, exclusivamente, legislar sobre telecomunicações (Art. 48, Inciso
XII/CF) .

•

Assim , os comentários feitos a seguir seguem uma ordem e
uma forma de abordagem segundo a prioridade do meu entendimento .

I - TELEFONIA CELULAR (MÓVEL CELULAR) Este é o assunto polêmico do regulamento proposto, que no
seu Art. 19, Inciso I, alínea a, o classifica como Serviço Público-Restrito, o que
é uma impropriedade conceitual , e no seu Art. 48 , alínea e, o enquadra como
objeto de outorga através de Permissão, aqui a impropriedade, além de
conceitual , é política e administrativa .

a - Não se trata de serviço público - restrito A Lei 4.117/62, no Art. 6°, alínea ª-.e b, estabelece:
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Art. t)O - Quanto aos fins a que se destinam, as
telecomunicações assim se classificam:

a - serviço público, destinado ao uso do público em geral;
b - serviço público - restrito, facultado ao uso dos
passageiros dos navios, aeronaves, veículos em
movimento, ou ao uso do público em localidades ainda não
atendidas por serviços públicos de telecomunicação.

o Decreto nO 96.618/88 , regulamenta a exploração do serviço
público - restrito definido na Lei 4.117/62, conceituando a categoria serviço de
Rádiocomunicação Móvel Restrito no Art. 3°, Inciso I,:
UServiço de Radiocomunicação Móvel-Restrito é aquele de
telecomunicação móvel-terrestre, marítimo ou aeronáutico,
da modalidade público - restrito, com acesso aos sistemas
públicos de telecomunicações ".

o

serviço público - restrito, foi conceituado com base na
tecnologia de transmissão e interconexão disponíveis na década de 1950, com
o objetivo de garantir acesso as telecomunicações pelos passageiros (público)
a bordo de navios, aviões, trens (restrito) e comunidades isoladas não servidas
(áreas rurais) . Por analogia, na década de 1970 foram enquadrados como
serviço de radiocomunicação móvel - restrito, aos serviços telefônicos
prestados a bordo de veículos automóveis por estações rádio-transm issoras
conectadas a rede pública . Era um serviço restrito ao contorno de cobertura da
estação-rádio e a poucas centenas de assinantes devido a limitação de
freqüências (não chegou a ser explorado no Brasil) .
•

O serviço se caracterizava pela falta de universalidade,
prestação por equipamentos cativos de interconexão e de assinante, limitação
de freqüências (técnicas analógicas) e de sinalização. Com essas limitações o
sistema era considerado restrito.

A conveniência de se ter um terminal de assinante instalado em
veículo automóvel criou um apelo irresistível ao desenvolvimento de um
sistema para atender esse mercado de alto poder aquisitivo e grande geração
de tráfego telefônico.
Assim , uma unlca estação de rádio de alta potência foi
substituída por varias, ou inúmeras, estações de rádio base (ERBS) de baixa
potência (celulas), com contornos de cobertura parcialmente sobrepostos,
permitindo o reuso de freqüências . O aprimoramento das técnicas de acesso
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por demanda e a introdução de sinalização de busca do assinante, que poderia
estar sob qualquer ERB, consolidou o que passou a ser chamado de telefonia
móvel-celular. Nesta fase o terminal do assinante ficava cativo ao veiculo,
porque pesava alguns quilos, consumia muita energia e usava antena longa.
Como a capacidade do sistema acomodava milhares de assinantes integrados
aos serviços públicos de telefonia, começou a polêmica conceitual entre
continuar a considerar o móvel-celular como serviço público - restrito ou
enquadrá-lo como serviço público.
Porém a tecnologia, antes que se decidisse a nova
conceituação, introduziu as técnicas digitais, as técnicas de compressão, os
receptores portáteis (individuais) de alta sensibilidade e baixo consumo de
energia, transformando o assinante móvel em assinante pessoal. O telefone
sem fio liberou as instalações cativas em residências, escritórios e levou o limite
da sua prestação ao indivíduo. Enquanto o telefone cabeado atende a família
ou a empresa, o telefone sem fio, celular, pode atender a cada membro da
família ou empregado da empresa.
Fiz essas considerações para concluir que, se o telefone fixo,
sobre linha física, é enquadrado como serviço público porque se destina ao
público em geral, com muito mais razão a telefonia sem fio, fixa ou individual,
que pode atender um público, ainda maior, não pode ser considerado um
serviço restrito.

•

A realidade tecnológica atual conduz a eliminação da linha
física do terminal do assinante (wireless) reduzindo investimentos nas plantas
externas de acesso. Quer isto dizer que o serviço básico de telefonia (voz) teve
aumentada sua capacidade (penetração) tornando-se mais universal do que
antes (público) . O fato do acesso ser feito através de cabo ou via rádio para os
assinantes fixos , móveis ou portáteis é, apenas, um detalhe do sistema,
importante para quem presta o serviço. Do ponto de vista do assinante tudo é
telefonia, serviço de correspondência pública de voz.
Outro degrau tecnológico é o chamado PCS (personal
communication system) onde, além de voz, o terminal portátil pode prestar
outros serviços mais sofisticados como dados, textos etc. Não devemos legislar
sobre tecnologia, mas sobre a natureza, utilidade e abrangência do serviço. O
PCS já é uma realidade dos serviços prestados através de radio (sem fio) .
b - Não pode constar da proposta de regulamentação:

Tratando-se de serviço público, como procurei demonstrar, o
móvel-celular não pode ser incluído no elenco sugerido na proposta de
regulamento de concessão do Ministério das Comunicações.

J
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Outra impropriedade contundente diz respeito ao processo de
outorga através de PERMISSÃO, previsto na Lei 4.117/62 para o serviço
público - restrito, e incluído, coerentemente, na proposta, uma vez que um
Decreto não pode alterar uma Lei. Isto porque o serviço móvel-celular foi
enquadrado como público - restrito. Não se pode admitir que o mais importante
negocio de telecomunicações da atualidade (telefonia sem fio) - PCS, seja
objeto de concessão através de um Ato menor do poder concedente, por
simples adesão a legislação vigente, sem contrato de concessão, e por decisão
praticada pelo titular da Pasta de Comunicações, colocando em risco, até
mesmo, a transparecia do processo.

1/ - SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO Embora de menor importância, começo questionando a
propriedade de incluir os serviços de radiodifusão no
REGULAMENTO
proposto. A radiodifusão (broadcasting), ainda que sendo um serviço de
telecomunicações explorado em bases comerciais, possui caracteristicas
totalmente diferenciadas da natureza dos demais serviços que se pretende
regular a outorga. Tal diferenciação, percebida a partir da Lei 4.117/62 e dos
Decretos nO 52 .026/63 e nO 52.795/63 , foi consolidada pela constituinte em
1988, no Art. 21, Inciso XII, Alínea a; no Art. 22, Inciso IV; no Art. 48 Inciso XII;
e Capitulo V - Da Comunicação Social (Art. 220, 221 , 222, 223 e 224) - CF .
Trata-se do mais poderoso instrumento de comunicação social ,
acessado gratuitamente pelo usuário, e comercializado na composição da
mensagem veiculada (propaganda, publicidade, etc) cujo valor depende da
audiência e tem compromisso decisivo na formação da opinião pública.

•

É tão importante, e diferente, em relação aos demais serviços
de telecomunicações prestados em base comercial (por assinatura) , que a
Constituição dedica dispositivos especiais ao conteúdo da mensagem veiculada
(Art. 22 e 221) , a propriedade (Art. 222) , e aos mecanismos de outorga,
renovação de outorga, concelamento de outorga e não renovação de outorga
(Art. 223) .
Por essas razões, entendendo a necessidade de modernizar o
processo de escolha do outorgado, incluindo um preço para a outorga e
eliminando o exercício de "poder discricionário" do Executivo, antes de
encaminhar os Atos para apreciação do Congresso Nacional , recomendar-se-ia
a exclusão do serviço de radiodifusão do regulamento proposto, fazendo-o
objeto de um Decreto especial.
Caso seja mantido, é conveniente a criação de um capítulo
especial para radiodifusão, e a mante-Io no conjunto dos serviços, criar

4
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referencias especificas em parágrafos, incisos e alíneas, de forma
caracterizar seu enquadramento nos dispositivos da Constituição e das Leis.

a

Por exemplo:
- No Art. 7° do regulamento proposto, lembrar que a outorga
para radiodifusão é dada "intuito personea ~ embora a
Constituição permita até 30% das cotas a pessoa jurídica . A
limitação deve alcançar os contistas e não apenas
entidades jurídicas.
- No Art. 14 é necessário destacar que o Ato final será
consumado após apreciação do Congresso Nacional. Idem
no parágrafo único dos Artigos 47 e 48.
- No Art. 19, Inciso /lI - existe uma incoerência quando se
enquadra o serviço de Ondas Médias nacional no grupo B e
o serviço em Freqüência Modulada Classe E no grupo C. É
notório que o primeiro possui maior complexidade técnicao,
exige maiores investimentos, maior custo operacional, e
maior cobertura, sendo, pelos critério fixados de categoria
superior ao segundo. Sugere-se uma inversão na
classificação proposta.

Estes são alguns aspectos que julguei relevante considerar na
área da radiodifusão.

111 - CONCLUSÃO -

•

O regulamento proposto é necessário e oportuno, cria regras
mais transparentes e democráticas e vai estimular investimentos no setor.
Deve excluir os serviço, assim chamado, MÓVEL CELULAR ,
porque é um serviço público e objeto da regulamentação da Emenda nO 8/95 da
Constituição, juntamente com o celular fixo e com o PCS, pois são todos de
mesma natureza.
Poderá excluir ou não os serviços de radiodifusão, com a
cautela de não colidir com os dispositivos da Constituição e das Leis.
Estes são os comentários gerais qYJa..t~:r-f-!A+-~Ulr!SCESSÃO
OU
PERMISSÃO
PARA
EXPLO
-O
DE
SERViÇO
E
TELECOMUNICAÇÓES EM BASE C
RCIAL

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

(DOCUMENTO DE TRABALHO N° 02)
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

=SUBCOMISSÃO DE REGULAMENTAÇÃO =
Relator: AROLDE DE OLIVEIRA

o PROGRAMA DE TRABALHO

e seu ANEXO I - PREMISSAS
E CONSIDERAÇÕES
para a reforma estrutural do Setor de
Telecomunicações - constitui um documento que estabelece o contorno
definitivo da intenção do governo sobre a abertura do setor desencadeada pela
Emenda Constitucional nO 8/95 .
São levantados os passos necessários a uma transição segura
para o novo modelo e, a menos de eventuais ajustes, estabelece os pontos de
passagem obrigatórios para o modelo aberto, competitivo, num horizonte
previsível.
Constitui , portanto, para CCTCI , e em particular para esta
Subcomissão, o ponto de partida e o elemento balizador das suas atividades e,
ao estabelecer o imperativo de uma REGULAMENTAÇÃO MíNIMA, compatível
com a legislação completa e definitiva a ser elaborada, sinaliza para a
prioridade que deve ser dada aos trabalhos da subcomissão.

•

Esse conjunto mínimo de dispositivos regulamentares , que visa
tirar o setor de telecomunicações do imobilismo em que se encontra e permitir o
inicio da flexibilização do monopólio estatal , incluirá leis, decretos
regulamentadores das leis e portarias, instruções e práticas normativas. A
agilidade com que for promulgada a Lei , ou as leis, marcará o ritmo de todo o
processo.
Quatro
áreas foram selecionadas
Comunicações como objeto da regulamentação mínima:

=telefonia celular
= comunicação de dados

=serviços via satélite

=serviços de valor adicionado
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Outra área que pode ser identificada como objeto de
regulamentação mínima, pela sua relevância e urgência, é a preparação das
empresas estatais para a competição, sob risco de ver-se seus patrimônios
depreciados.
Assim , impõe-se que seja analisado e decidido inicialmente
quais as áreas que dependem de instrumento legal e a quem caberá a iniciativa
dos Projetos de Lei. Deve-se analisar por partes:

=TELEFONIA CELULAR =
Trata-se de serviço de correspondência pública de voz
(telefonia) e integra o universo da telefonia sem fio, podendo ser fixa , móvel ou
portátil. Depende, portanto, de Lei que autorize o Poder Executivo a outorgar
sua exploração pela iniciativa privada. O mérito da Lei pode ser simplificado,
limitando seu alcance a telefonia sem fio , seja nas faixas de freqüência hoje
adotadas no Brasil para telefonia celular, uma delas já prevista para a iniciativa
privada, seja nas novas faixas de freqüência destinadas ao serviço fixo .
O mesmo instrumento legal pode, também , abrir espaço a
parcerias das empresas estatais com a iniciativa privada, o que poderá ser mais
vantajoso em certas circunstâncias, pela valorização patrimonial e como parte
da preparação para a competição.
Esta medida terá impacto imediato na expansão e
universalização do serviço básico de telefonia, maior ofensor da crise que já
vivemos no setor.

=COMUNICAÇÃO DE DADOS =

•

O serviço de comunicação de dados foi classificado no
dispositivo constitucional revogado como sendo público, mas pela sua
natureza e destinação não poderia ser assim enquadrado, uma vez que não se
destina ao público em geral. O objetivo real era inclui-lo entre os serviços
explorados, exclusivamente, pelas empresas estatais. Na prática, contudo,
estabeleceram-se redes privadas que utilizam a infra-estrutura pública.
A Emenda nO 8/95 liberou a comunicação de dados de sua
classificação como serviço público, dispensando, em conseqüência, a
necessidade de dispositivo legal que autorize o Executivo a autorizar a sua
prestação pela iniciativa privada . Fica contudo, pendente da Lei
regulamentadora da Emenda nO 8/95 para que empresas privadas possam
explora-lo em bases comerciais sobre a infra-estrutura pública ou própria .

2
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= SERViÇOS VIA SATÉLITE =

o

satélite, simplificadamente, pode ser entendido como uma
estação de rádio inteligente, não atendida, telecomandada, de múltiplas
funções e em posição privilegiada.
Um sistema de satélite incluiu um segmento espacial e um
segmento terrestre (estações terrenas). Os segmentos espaciais comumente
usados para telecomunicações, operam
em
orbitas
estacionárias,
geossincronas, como se estivessem parados no espaço em relação a terra. Em
principio um segmento espacial opera com 2 (dois) satélites em órbita (um
principal e um reserva) , e outro pronto para lançamento armazenado em terra.
Os custos, dependendo das especificações, variam entre 200 e 300 milhões de
dólares, sem incluir o eventual lançador do terceiro satélite. A capacidade do
satélite, embora muito aumentada pelas técnicas digitais, de compressão e de
acesso por demanda, é sempre limitada. A grande vantagem está na sua
penetração, podendo alcançar qualquer ponto de sua área de cobertura em
espaço livre, sem obstáculos.
O segmento terrestre é constituído por antenas receptoras de
alto ganho cujas dimensões variam com os níveis de potência de transmissão
envolvidos. As estações terrenas, dependendo do serviço, são ligadas a rede
pública.

•

O satélite gera sinais próprios de navegação que são usados
por um sistema terrestre de controle que o mantém na órbita correta. Os sinais
que compõem os serviços via satélite são gerados e enviados ao satélite que
os retransmite para o segmento terrestre. Assim, um sistema de satélite
(segmentos espacial e terrestre) constitui infra-estrutura para prestação de
serviços de telecomunicações. O BRASIL SAT, por exemplo, integra o Sistema
Nacional de Telecomunicações a cargo da EMBRATEL, conforme a Lei
4 .117/62.
Isto posto, entende-se, que a flexibilização do monopólio no uso
de satélites requer:
• autorização em instrumento legal por se tratar de infraestrutura da concessão da EMBRATEL (Sistema
Nacional de Telecomunicações) .
• definição dos serviços que poderão ser explorados em
base comercial via satélite pelo novo concessionário
privado, inclusive comunicação de dados.
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=SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO =
São serviços complementares prestados a partir da plataforma
já existente e já são explorados pela iniciativa privada em regime de repartição
de renda com as empresas estatais. Não necessitam de regulamentação
através de Lei .

=PROPOSTA DE ABORDAGEM =
Feitas essas considerações delinea-se um contorno claro para
a regulamentação mínima intencionada pelo governo. Trata-se de elaborar uma
Lei enxuta, por iniciativa da própria Comissão, capaz de operacionalizar
minimamente o Poder Executivo para iniciar a flexibilização do setor.
Os pontos principais do mérito da Lei podem ser os seguintes:
• classificação da telefonia sem fio (celular) como serviço
público da mesma natureza do serviço telefônico
cabeado.
• autorização para que o serviço de telefonia sem fio
possa
ser
explorado
pela
iniciativa
privada,
exclusivamente, ou com a participação minoritária das
concessionárias estatais.
• autorização para que a iniciativa privada possa ser
proprietária de sistema de satélite para explorar o
mercado brasileiro e definição dos serviços que podem
ser prestados .

•

• eventual estabelecimento de princípios a serem adotados
nas licitações e nos contratos de concessão .
Com essa abordagem mínima, complementada por decretos
regulamentadores e outros atos normativos, flexibiliza-se o monopólio e iniciase a transição para o modelo aberto, plenamente competitivo, com a imediata
possibilidade de aporte de recursos externos ao setor de telecomunicações.

4
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COMUNICAÇÃO DO BRASIL

o Brasil , por meio deste documento, submete

sua oferta condicional aos participantes
do Grupo Negociador sobre Telecomunicações Básicas (NGBT).
A liberalização dos serviços de telecomunicações, adotada como princípio pelo Brasil,
consolidou-se com a Emenda Constitucional de Agosto/95 que estendeu esse princípio,
também , aos serviços públicos de telecomunicações.
Para que o processo avance, efetivamente, há a necessidade da aprovação de
projetos de Lei e, subseqüentemente, da implementação da regulamentação
complementar decorrente.
Com esse propósito, submeteu-se para aprovação do Congresso Nacional , o primeiro
projeto de Lei relativo à liberalização de alguns serviços, dentre os quais o serviço móvel
celular na faixa de 800 MHz, provimento de capacidade em segmento espacial brasileiro
e serviços de valor adicionado. Espera-se que, brevemente, essa aprovação seja
consumada .
Para iniciar a implementação dessa Lei após a sua sanção, será
necessário um período de 4 (quatro) meses para que seja elaborada a regulamentação
associada.
Adicionalmente , em cumprimento às disposições da Emenda Constitucional , o
Executivo encaminhará ao Congresso, ainda no 10 semestre de 1996, o projeto da Le i
Geral de Telecomunicações. Este projeto está sendo desenvolvido com base no
princípio de que todos os serviços de telecomunicações serão prestados, quando
tecnicamente viável , em regime de competição . Essa Lei será abrangente e disporá,
dentre outros, sobre a organização dos serviços e a criação de um órgão regulador.

•

Os compromissos apresentados nesta oferta refletem a situação atual do ambiente
regulatório do setor de telecomunicações no Brasil e incorporam, ainda, parte das
mudanças esperadas para os próximos meses. A oferta é condicional e o Brasil se
reserva o direito de apresentar uma Lista de Isenção NMF a qualquer tempo , até a
conclusão dos trabalhos do grupo Negociador sobre Telecomunicações Básicas (NGBT).
Os compromissos
assumidos, integral ou parcialmente, podem ser revisados ou
retirados, durante as negociações em curso e em função do projeto de Lei (Lei
específica) , a ser aprovado pelo Congresso Nacional. O Brasil se reserva o direito de
realizar mudanças de caráter técnico nesta oferta, bem como corrigir eventua is
incorreções, omissões e imprecisões.

BRASIL - MINUTA DE OFERTA
Modos de Prestação:

1) Transfronteiriço

Setor ou Subsetor

2) Consumo no Exterior

Limitações de Acesso ao Mercado

3) Presença Comercial

4)

Limitações relativas ao Tratamento
Nacional

Presença de pessoas Físicas

Compromissos Adicionais

Condições gerais aplicáveis à oferta :
- Cada serviço a ser prestado , no Brasil , requer uma outorga , obtida através de licitação pública .
- Concessões, permissões ou autorizações serão outorgadas, somente a empresas estabelecidas de acordo com a legislação brasileira e cuja sede
e direção se situem no País.
- O número de outorgas pode ser limitado, por razões técnicas .
- Eesta oferta não inclui a utilização de satélites para o provimento de serviços de telecomunicações excetuando-se os compromissos listados no
item 2.C.o.iii - Provimento de capacidade em segmento espacial Brasileiro.
2.C. SERViÇOS de
TELECOMUNICAÇÕES

o Brasil adicionará à

públicos
(local,
Serviços
interurbano e internacional):

1. O tráfego de telecomunicações
deve ser roteado por empresa
brasileira que detém concessão.

1. Nenhuma restrição

2.C.b. Serviço de comunicação de
dados por comutação por
pacotes

2. Nenhuma restrição.

2. Nenhuma restrição.

2.C.c. Serviço de comunicação de
dados por comutação por
circuitos

3. Não consolidado.
(isto é, o Brasil nao apresenta
nenhum compromisso)

3. Não consolidado.

4. Não consolidado, exceto como
indicado na seção horizontal.
( isto é, o Brasil ntjo apresenta
nenhum compromisso além daqueles
firmados por ele na ocasit!lo do
encerramento da "Rodada Uruguai"
do GATS)

4. Não consolidado exceto como
indicado na seção horizontal.

2.C.a. Serviço telefônico

2.C.d. Serviço Telex
2.C.e. Serviço de Telegrafia
2.C.f. Serviço Fac-símile

sua oferta
compromissos relativos à
prestação de serviços públicos de
telecomunicações, durante dois
anos a partir da aprovação, pelo
Congresso Nacional, da Lei Geral
de Telecomunicações.

BRASIL - MINUTA DE OFE RTA (CONTINUAÇÃO)
Mod os de Pres taçã o:

Seto r ou Sub seto r

Serv iços
não
aber tos
à
corr espo ndên cia
púb lica
(des tinad os a grup o fech ado de
usuá rios,
para
uso
loca l,
inter urba no e inter naci onal ):
2.C.a. Serv iço telef ônic o
2.C.b. Serv iço de com unic ação de
dado s por com utaç ão por
paco tes
2.C.c. Serv iço de com unic ação de
dado s por com utaç ão por
circu itos
2.C.d.
2.C.e.
2.C.f.
2.C.g.

Serv iço Tele x
Serv iço de Tele graf ia
Serv iço Fac- sími le
Serv iço de Alug uel de
Circ uitos para uso priv ado

1) Tran sfro ntei riço

2) Con sum o no Exte rior

Limi taçõ es de Ace sso ao Mer cado

1. O tráfe go de tele com unic açõe s
deve ser rote ado por emp resa
bras ileira que deté m conc essã o.

3) Pres ença Com ercia l

4)

Limi taçõ es rela tivas ao Trat ame nto
Nac iona l

Pres ença de pess oas Físic as

Com prom isso s Adic iona is

1. Nen hum a rest riçã o

2. Nen hum a rest rição .

2. Nen hum a rest riçã o

3. Nen hum a restr ição .

3. Nen hum a rest riçã o

4. Não cons olida do, exce to com o
indic ado na seçã o hori zont al.

4. Não con solid ado , exce to com o
indic ado na seçã o hori zon tal

Adota-se o segu inte conc eito:
Grup o fech ado de usuá rios é um
grup o de pess oas juríd icas para a
realização de ativi dade econ ômic a
com um espe cífic a, não susc etíve l
de exte nsão ao púb lico em geral.
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BRASIL - MINUTA DE OFERTA (CONTINUAÇÃO)

Modos de Prestação:

1) Transfronteiriço

Setor ou Subsetor

2) Consumo no Exterior

Limitações de Acesso ao Mercado

3) Presença Comercial

4)

Limitações relativas ao Tratamento
Nacional

Serviços de transmissão de
dados/mensagens e processamento
de dados:

1. O trAfego de telecomunicações
deve ser roteado por empresa
brasileira que detém concessão.

1. Nenhuma restrição

2.C.h. Correio Eletrônico

2. Nenhuma restrição.

2. Nenhuma restrição

Presença de pessoas Físicas

Compromissos Adicionais

Dependendo da aprovação do
Congresso, o Brasil pode tornar
prescindiveis as exigencias de ter
outorga para estes serviços
(2.C.h. - 2.C.n.).

2.C.i. Correio de Voz
2.C.j. Acesso "on-line" a bases de
dados e informações
3. Estes serviços devem ser
2.C.k. Intercâmbio Eletrônico de
suportados por serviços
Dados (EDI)
(portadores) de telecomunicações
2.C.I. Fac-símile avançado,
prestados por empresa brasileira
incluindo "store-and-forward" e
que detém concessão.
"store-and-retrieve"
2.C.m. Conversão de códigos e
protocolos
4. Não consolidado , exceto como
2.C.n. Processamento "on-line" de
indicado na seção horizontal.
dados elou Informações

3. Nenhuma restrição

4. Não consolidado, exceto como
indicado na seção horizontal.
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BRASIL - MINUTA DE OFE RTA (CONTINUAÇÃO)
Modos de Prestação:

Seto r ou Sub seto r
2.C.o.

Outr os serv iços :

2.C.o.i. Serv iço Móvel Celu lar
(800 MHz)

1) Tran sfro ntei riço

2) Con sum o no Exte rior

Limi taçõ es de Ace sso ao Mer cado

3) Pres ença Com ercia l

4)

Limi taçõ es rela tivas ao Trat ame nto
Nac iona l

1. O tráfe go de tele com unic açõe s deve
ser rote ado por emp resa bras ileira
que detém conc essã o.

1. Nen hum a rest riçã o

2. Nenhuma rest rição

2. Nen hum a rest riçã o

3. (i) O serv iço é pres tado em regi me
de duo pólio em cada mer cado
pré- defin ido; a emp resa tele fôni ca
loca l pode ser perm itida a ter uma
outo rga para pres tar o serv iço ou a
pos suir uma das pres tado ras do
serv iço.

3. O núm ero de estr ang eiro s mem bros
do Con selh o de Adm inist raçã o e da
Dire toria Exe cutiv a pod e ser
limit ado .

Presença de pess oas Físicas

Com prom isso s Adic iona is

(ii) A part icipa ção bras ileira no
capi tal votante das emp resa s
pres tado ras do serv iço deve ser, no
míni mo, 51 %.
(iii) A part icipa ção de enti dad es
gove rnam enta is estr ange iras,
inclu indo seus repr esen tant es,
assim com o empresas sob seu
cont role , pode ser limit ada .
4. Não cons olida do, exce to com o
indic ado na seção hori zont al.

4. Não cons olida do, exce to com o
indi cad o na seçã o hori zont al.
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BRASIL - MINUTA DE OFE RTA (CONTINUAÇÃO)
Mod os de Pres taçã o:

Seto r ou Sub seto r
2.C.o. Outr os serv iços
(con tinua ção) :
2.C.o.ii. Serv iço de " Pag ing"

1) Tran sfro ntei riço

2) Con sum o no Exte rior

Limi taçõ es de Ace sso ao Mer cado

3) Pres ença Com ercia l

•

4)

Limi taçõ es rela tivas ao Trat ame nto
Nac iona l

1. O tráfe go de tele com unic açõe s deve
ser rote ado por emp resa bras ileira
que detém conc essã o.

1. Nen hum a rest rição .

2. Nen hum a rest rição .

2. Nen hum a rest rição .

3. Nen hum a restr ição .

3. Nen hum a rest riçã o

4. Não cons olida do, exce to com o
indic ado na seçã o hori zont al.

4. Não cons olida do, exce to com o
indic ado na seçã o hori zont al.

Pres ença de pess oas Físic as

Com prom isso s Adic iona is

,

BRASIL - MINUTA DE OFERTA (CONTINUAÇÃO)

Modos de Prestação:

1) Transfronteiriço

Setor ou Subsetor

2.C.o.

Outros serviços
(continuação):

2.C.0.iii. Provimento de capacidade
em segmento espacial
brasileiro

Adotam-se as seguintes definições:
Segmento Espacial- componente do
sistema de comunicações por
satélites constituído pelos satélites
em órbita e por suas estações de
controle.
Segmento Espacial Brasileirosegmento espacial que utilize
posições orbitais consignadas ao
Brasil ou por ele notificadas e cujas
estações de controle encontrem-se
em território nacional.

2) Consumo no Exterior

Limitações de Acesso ao Mercado

3) Presença Comercial

•

4)

Limitações relativas ao Tratamento
Nacional
1. Nenhuma restrição

Presença de pessoas Físicas

Compromissos Adicionais

1. Não aplicável.

2. Nenhuma restrição

2. Nenhuma restrição

3. (i) A participação brasileira no capital
votante das empresas prestadoras
do serviço deve ser, no
mínimo,
61%.

3. O número de estrangeiros membros
do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva pode ser
limitado.

(i i) A participação de entidades
governamentais estrangeiras,
incluindo seus representantes,
assim como empresas sob seu
controle, pode ser limitada.
4. Não consolidado, exceto como
indicado na seção horizontal.

4. Não consolidado, exceto como
indicado na seção horizontal.

Capacidade em Segmento Espacialcapacidade de escoamento de tráfego
de telecomunicações possibilitada
pelo segmento espacial, expressa em
faixa de freqüência utilizável para
recepção e retransmissão de sinais.
orerbras .doc/2B0296
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Sem Iimit<lçôes, salv o :
a) Bdgica : participação em empresas de telecomuni cações, de entidades não pertencenks à EC, limitad<:t a -19 U ó do c<1pital;
li) POltllgal: p<lrticipação, em empresa..c; de telecomwlicaçjes. de pessoas naturai s ou .;nrídi':â:i não puteJlc-entes à EC,
lilllilada a 25 ~'ó do capitaL
c) E spanha: participação em empresas detentoras de redes, de pessoas Jlêlturai~ ou jurÍlti(:as nào pert ence ntes ~ EC_ limitada
a 25% do capital.

I
q-------- - --------- - -- ------------.__._------------- ----------------------------_. --------- -_. ------------------------I

. \USTRAUA
• sem limitações
--- - ----J..\P:-\~)---. -- p-~rt;-~ipação es-trangeri-~, dir~-t<~-~; indireta, em empresas d~l~nlora; de r~d~--~~itada -a -13~~ -:il;-~~pit~l~~;r ção feita à KDD
e NTr, nas quais a participação estrangeira é limitada a :wo·o.
•

a participação estrangeira na diretoria de empresas detentoras de redes deverá ser inferior a };' 3 , e:\ c-eto no caso de empresa
presta Jura de serviços internacionais, ponto a ponto, viê1 satéLite _
• nao é assegurada a outorga de 1iccnça pard prestação de serviços de teleC0mwucaçóes a pessoas. naturais ou júridicas, e
govemos estrangeiros, exceçào feita à revenda e à prestação de serviços intema cionais, ponto a ponto, via satélite

-- ._-----

FILIPINAS

- - - - ---------

-- --------------- ----- -----~

a participação. em empresas detentoras de redes, de pessoas nahmüs ou governos estrangeiros. bem corno pessoas jmidicas
eshangeiras em que os primeiros detenham 50% ou mais do capital (15% se forem o ac-íonjsta maj01itário). está limit.ada a
33% do capital votante, nao podendo, ainda, qualquer uma delas Sêr o sócio controlador.
• nào é assegurada a outorga de licença diretamente a pessoas , naturais 011 júridicas. e governos esrrangeiros para prestação
de ::;erviços de telecomunicações, exceção feita à revenda .
• a participação e::.trangeira na Korea Telecom ( operadora estatal de telecIllUnicações) é limitada a 20%.
• nào é assegurada licença dt' estaçl'íes rádio para pessoas, naturais ou juri dicas. 0\1 glwernos ( Oll seus representantes)
estrangeiros ou para pessoas jluiJicas em que 33% do capital vo tante pertençam a pessoa s, namrais ou juridi ca~; , governos
__ __~o\~_ s~m)~e]~rese!l:~a!!tes !_~~~ra~~geiros.
___________________ _____ - - j
• participação estrangeÍta em empresas de telecomunic3çôes está sujeita a consilie ra çôes quallto ao interesse público e,
m eS1TIO ass im, limitada a 'W ~ ó du capital.
• Todos os executivos e gerentes de empresa de telecomulu caçóes dé vem ser cidadãos filipinos t: o número de estrangeiros
· __ n t:!5:n~~?S~lh?}e aªIllÍJ1Í~!!:~ ~_~9_ d ~ve ser P~~~~~~i~a~à 2!~f?~~c:!L':'a _.Eal1:Í~!paçà~ !Io~ap!t~~_____________________n________ ._______----'
•

COHETA

--- -

.--.--.--.----.---. - -- - l,Th,n'i~ Âç:ÓES A--P-ÁRficrP Ãç Ãc> EST~~t~GEIRA NÕ SETOR r)E SER \:lÇÓS ' DI~- Tmj~ (:c)Müuí(~itç<5J : s ' --- -- -- .. ---_. __._.__ .. _-._._.. _._ ___.__ .._. __ . ._. _.___...___ . __ -ª~!J ~Ís~:s S!~!-'E(-::1.º~ADO~.Jl?g.._l ~ ;} _ ..____ __ '. ___...__ .__ .. _ _ . ___ ...__ . .. _._. ___ .__. __ " ___
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• participação estrangeira. direta 011 indireta, no capital
\iotante d~~ empre:;a de tdecOllllllli caçõt' s limitada a
podendo, ainda. ser restril::l :

• Sem limitações, desde que
atrav~s de empresa
con~l.Ítuida no Brasil
(empreS<1 bra.siJeira)

BRA.SIL

- _ . _

-

SEGf'vIFt·1TO ESPAC lAL DE
8.·\TÉ UTE

SERV1 Çt)
~, I( ) \/ EL CEUJ LAR

49~o,

a) a p:lrtidpação d(' gO\ernos estr:mgeil·os. incluindo
empre'i:1 soh seu ron{rolc, díreto 011 indireto;
h) a parlicipnção fie estl'::H1g.>iros 110 conselho (le
administração e n~ dinltol"ia executiva.
Obs: restrições na" e "h" 11(10 pre"ic;tlLfJ tW lei especifica.
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• Sem limitaçôe:,
. ...

participa~'ào

_-_. __.. _-_._.

--- -

e:>trangeira limitada a 20

.
0

,{.

. . _ - - ._ - ---_.

do capital total

__ .. __

---_._ .. _-- ._- - -

- .- _. -- .._- - -'- • Nún t:xplicítad8

._ . . _--_. _---

• partic:ipal'àl) t~:,trang.einL
direta Oll indireta, lilllilada

.__._ ..____._ _______.__ ._. ___ .____.____ ._______.__ .___ .~ ..ªO~:~ ____. . ___._____ ____
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patticipaçilo cstnl1lgeira ~lir~ta nno permitida a:
. governos es tr,tIlgeHús
- cidadãos nâo americanos
EUA
- ernpre;:;as nào americanas
- empresas arnclicanas em que mais 20~'Q do capital seja possuido por governo ~s lr.)Jlg.ciro, cidad?los nãn ::llllericanos
ou empresas não americanas .
. _.._____ . _.._____ __.__ -+ qbs~~y~!!.!!.~.!·~tr!.fão, l!e!o !I'~!..~l!..:'I explícit~ à paT1ici[Ja0.~~EtraJlg~i~'!_iJI~~·!·et'!:.-._ ._. _______ .
• participação cstTImgeira. enl empresas detentorcis de redes, limitada a 46°0 do capilal
• partici paçào estrangeira na
volaJlte (,patticipa\:à';"1 di.reta limitada a 20~'o)
TELES:·\T( operadora
exe:lu:>iva de se~mento
, . pelo menos gOL?,o do~; membro!'> da (jjreloria das empresas detentoras de rede devem St~r
,e:-,pacial para prestação de
canadenses
serviL'.)s domesticas e com
• Participação no capital votante da TELEGLOBE ( operadora exdnsl"ia d . )s :Wl'vlçns
o ~ El IA.) identica à
inkmacionais. salvo s U:, com os EUA),nào admitida ::l empresas operador:!:; dt'
limita çau estabelecida para
telecornunjeações nào umaclenses ou ~mas a::;sociadas.
a ~ t'lllpresas detentoras de
red e ~, Ide coluna à
_ ._ .. ___ __o. _____ ._~..s ql~t: nl~ L ___
_ _. ___ ~
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a.

e~ 'Imativas de custo do serviço universal e do acesso

à rede;-:aa..

ol-lcíadora áominante, ambas analiticamente rigorosas, difiram
vána~ orut::ns ae grandeza.

fi cJj,q ';.

~Er~i' ~m'o,:/..
~

Deve-se, portanto, fazer um balanço entre as
ras de <
interconexão e outros objetivos da política, com clara consciê ·flle. •
causas e efeitos. Baixas tarifas de interconexão, associadas à potencial
perda de mercado para os novos competidores, podem reduzir o preço a
ser pago pela operadora estatal monopolista em um processo de
privatização, mas aumenta o preço que o governo pode obter pela
outorga da licença a esses novos competidores.
Um outro grande desafio será estabelecer um sistema capaz de
ajustar o ambiente regulatório à evolução da tecnologia ou do mercado,
uma vez que mudanças tecnológicas podem alterar significativamente o
resultado, mesmo da mais bem planejada indústria.

4.6. Órgão regulador independente
É de fundamental importância definir-se, o mais cedo possível ,
como será a estrutura de regulação.

o que vem sendo feito pela maioria dos países é a implantação
de um órgão regulador dinâmico, altamente competente e independente,
para disciplinar o mercado em nome do governo, dos consumidores, das
empresas e da sociedade em geral.
Normalmente o órgão regulador deve desempenhar três papéis
fundamentais:

•

• regulamentação técnica: proteção da qualidade e da
segurança e garantia da interoperabilidade em toda a
extensão da rede pública;
• assegurar a competição Justa: promoção de condutas
adequadas entre os concorrentes, exigindo a separação
contábil ou mesmo estrutural dos serviços prestados em
regime de competição; e a
• proteção dos consumidores contra práticas de dominação
de mercado: por meio do estabelecimento de controle de
preços, das condições de prestação do serviço universal e da
monitoração das reclamações quanto à forma de prestação
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dos serviços .

ão é atribuição do órgão regulador a formulação de polfticas,
e que cabe ao Governo, por meio do Ministério.
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Quanto ao órgão regulador, é importante estabelecer com
clareza:
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• a sua jurisdição;
• os mecanismos de resolução de disputas;
• a sua organização;
• o seu quadro de pessoal e sua polltica de recursos humanos;
• a sua autoridade de fiscalização e de aplicação de sanções;
a forma de se dar transparência a seus atos;
• as suas fontes de recursos; e
• a forma de se lhe assegurar independência polltica.

\

.3 0..

Esse último ponto é de capital importãncia, pois dele dependerá
o sucesso de toda a reestruturação; para isso, deve-se avaliar a
possibilidade de que o órgão regulador seja efetivamente desvinculado
administrativamente de qualquer dos Poderes da República, e que o
processo de nomeação de seus dirigentes seja absolutamente
transparente e baseado em critérios exclusivamente técnicos.

•

É fundamental que o órgão regulador tenha em seus quadros
pessoal altamente capacitado tecnicamente, e conseqüentemente bem
remunerado, o que significa a necessidade de procedimentos
diferenciados dos usualmente adotados pela administração pública para o
seu recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento.
4.7. Forma de privatização
,

E preciso definir se a privatização das empresas operadoras
estatais será realizada sob a forma de leilão, de oferta pública em bolsas,
com exigência de pulverização das ações, ou se, por outro lado, com
obrigatoriedade de que o comprador agregue experiência na área.
A privatização pode ser uma excelente oportunidade para
obtenção de know-how de operadoras internacionais, bem como para a
geração de oportunidades de emprego no País, através de estímulos a
que as empresas estrangeiras que vierem a operar no mercado interno
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REFORMA ESTRUTURAL DO SETOR DE

TELECOMUNICA~~.

PROGRAMA DE TRABALHO

1. OBJETIVO

o objetivo deste documento é descrever o programa de trabalho
de coordenação das ações, no âmbito do Ministério das Comunicações,
necessárias à reforma estrutural do setor de telecomunicações brasileiro,
em conformidade com a emenda aprovada pelo Congresso Nacional,
alterando a redação do inciso XI do artigo 21 da Constituição Federal.
2. PREMISSAS

As premissas que deverão nortear a reforma estrutural do setor
de telecomunicações brasileiro são as que constam do documento
intitulado 'Premissas e considerações gerais para a reforma
estrutural do setor de telecomunicações" (Anexo).
3. ORGANIZAÇAO

Para desenvolver o trabalho de acordo com as premissas
indicadas, adotou-se uma organização informal estruturada em dois
níveis - operacional e diretivo, ambos sob a direção do SecretárioExecutivo do Ministério das Comunicações.
3.1. Nível operacional

o nível operacional

é constitufdo por um grupo trabalhando em
regime de dedicação especial no Ministério das Comunicações, chamado
Grupo Executivo. Suas atribuições incluem, entre outras, a coordenação
e o desenvolvimento de pesquisas, a elaboração e a análise de
propostas, a consolidação/sistematização de textos e a articulação com
as Secretarias do MC (Serviços de Comunicações, Administração de
Radiofreqüências e Fiscalização e Outorga).
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Para o desenvolvimento de suas tarefas, esse grupo conta com
- \ ~~nsul . ria externa especializada, contratada através da UIT - União
\ Intern . onal de Telecomunicações (agência especializada das Nações
~ Uni~ ' para o setor de telecomunicações), para aprofundamento nos
.., ,. sos aspectos da regulamentação,

3.2. Nível diretivo

o segundo nfvel se constitui no Comitê Gestor, composto pelos
Secretários do MC, assessores do Ministro das Comunicações e diretores
da TELEBRÁS. Tem, como atribuições básicas, balizar tecnicamente o
trabalho e catalisar a participação das áreas que seus integrantes
dirigem.
4. PRODUTOS A SEREM DESENVOLVIDOS

Numa primeira aproximação, estima-se que, para promover a
reforma estrutural do setor de telecomunicações brasileiro, ~egundo as
premissas alinhadas no Anexo a este documento, será necessário o
desenvolvimento de ações que levem aos seguintes resultados:

o projeto de lei;

"'
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O regulamento da lei;
O interconexão;
O modelo tarifário;
O implantação do órgão regulador;
O modelos de editais de licitação;
O modelos de contratos de concessão;
O preparação do Sistema TELEBRÁS

00 .......

....
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.. z
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~ ....J
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O

para
atuar em ambiente de competição (na fase
de transição);
cronograma para introduzir a competição na
prestação dos serviços .

Esse conjunto de produtos deverá ser suficiente para a
completa definição do novo modelo institucional do setor de
telecomunicações brasileiro. Esse entendimento estará sujeito,
entretanto, a contfnua revisão, de acordo com subsídios proporcionados
pelo próprio andamento dos trabalhos.
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desenvolvimento de todos esses produtos r1"'Tl~lnr1~
período de tempo incompatfvel com a intenção de se introduzir,
prazo, a competição na prestação de alguns serviços, como
telefonia celular, serviços via satélite e de comunicação de dados,
dos serviços de valor adicionado de maneira geral. Isso indica a
necessidade de se definir uma regulamentação mfnlma para esses casos,
de maneira a se assegurar que a orientação a eles aplicada esteja em
sintonia com as linhas gerais do novo modelo institucional e que estejam
sendo observadas todas as exigências da legislação vigente. Esse
" produtd' será chamado de "regulamentação mfnimà'.
4.1. Projeto de lei
Trata-se de documento a ser encaminhado ao Congresso
Nacional, como proposta do Poder Executivo, visando atender ao
dispositivo constitucional que estabelece que "Compete à União explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a
organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros
aspectos Institucion~ls" .
Na prática, essa lei deverá substituir, no que se refere aos
serviços de telecomunicações (exclufda a radiodifusão), o atual Código
Brasileiro .de Telecomunicações (Lei n.o 4117/62), bem como a lei de
criação da TELEBRÁS (Lei n.o 5792/72). Adicionalmente, devido à
convergência tecnológica, deverá incluir aspectos referentes à TV a cabo.
No que se refere à organização dos serviços, a lei deverá
dispor, por exemplo, sobre a conceituação dos diversos serviços, forma
de sua exploração (incluindo a situação futura do Sistema TELEBRÁS),
condições que os interessados devem satisfazer para pleitear uma
licença, processo de seleção dos licenciados, formalização do ato de
outorga, regras básicas de interconexão, tarifas e preços, condições para
manutenção e para transferência da licença, requisitos de qualidade de
serviço, obrigação referente ao serviço universal, etc.
Quanto à criação de um órgão regulador, a lei deverá
abordar, entre outros aspectos, as suas atribuições (direitos e
responsabilidades, como emissão de licenças, revisão de tarifas ,
certificação de equipamentos, administração do espectro de
radiofreqüências, gestão do plano de numeração, direito de investigação,
etc), a nomeação e condições para substituição de seus integrantes, o
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dro e política de pessoal, fontes de recursos, vinculação (se a um
dos P
res, ou se independente), etc.
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No que se refere a outros aspectos institucionais, a lei
cuidar, por exemplo, do tratamento ao capital estrangeiro, da
acumulação de licenças por uma mesma pessoa ou grupo empresarial,
da verticalização dentro do setor, das infrações e penalidades, das
condições para uso de infra-estrutura de terceiros, dos acordos
internacionais, dos interesses de segurança nacional, das vinculações
com a política industrial e de desenvolvimento tecnológico do País, das
disposições transitórias, etc .
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Esse trabalho será desenvolvido pelo Grupo Executivo, com
O')
os balizamentos do Comitê Gestor, com a participação de consultoria
..t:: o externa. Pretende-se possibilitar o encaminhamento da proposta ao
~ ~ Congresso Nacional no primeiro trimestre de 1996.
..-
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4.2. Regulamento da lei

.3 Q..

Trata-se de proposta de Decreto e da correspondente
Exposição de Motivos para regulamentar a lei mencionada no item
anterior e torná-Ia aplicável, associada a um determinado conjunto de
documentos normativos de menor hierarquia (por exemplo, portarias
ministeriais) operacionalizando as primeiras decisões.

o trabalho poderá ser iniciado em paralelo com a elaboração do
projeto de lei; entretanto, seu desenvolvimento ficará dependente da
deliberação do Legislativo quanto ao projeto de lei. Como primeira
proposta, pretende-se dispor do regulamento da lei (e de seus
complementos) cerca de um ano após a promulgação da lei.

o

Grupo Executivo, em articulação com as áreas-fim do
Ministério das Comunicações, coordenará o desenvolvimento dos vários
documentos necessários à realização dessa atividade, aproveitando,
sempre que possível, trabalhos já realizados. Em um processo interativo,
pretende-se chegar a um conjunto de documentos a serem colocados em
audiência pública, para subsidiar a versão final a ser submetida à
aprovação das autoridades competentes (Ministro de Estado e Presidente
da República).
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4.3. Interconexão
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Para a introdução da competição, é fundamental ~ •. eJam
definidos critérios que permitam a interconexão das redes e dos serviços
dos diversos operadores.
A partir das regras básicas estabelecidas na Lei, devem ser
definidos os critérios e procedimentos básicos para interconexão das
redes dos diversos provedores de serviços, especialmente na fase inicial,
em que terá os novos operadores estarão entrando em um mercado até
então dominado pelas empresas antes monopolistas. Essa
regulamentação abrangerá tanto aspectos técnicos (conectividade,
interoperabilidade, numeração, etc.), como, principalmente, comerciais
(custos de interconexão). Nesse último particular, ela deverá considerar
também, caso essa não seja uma obrigação de todos os operadores, a
questão do provimento do serviço universal.

o trabalho será desenvolvido em paralelo com

a elaboração do
projeto de lei, ficando obviamente sua conclusão subordinada ao texto
final da lei. Um conjunto básico de regras de interconexão, que deverá
fazer parte da "regulamentação mínimà', deverá ser concluído até o
encaminhamento do projeto de lei à Câmara dos Deputados. O conjunto
completo será finalizado juntamente com o restante da regulamentação
da lei.

4.4. Modelo tarifário
Analogamente ao caso das regras de interconexão, a existência
de um modelo tarifário adequado é essencial para o estabelecimento da
competição na prestação dos serviços. Esse modelo deve, por um lado,
ser atrativo para os investidores que aportarão novos recursos ao setor e,
por outro, permitir a viabilidade, em situação competitiva, das operadoras
anteriormente monopolistas.
Atenção particular será dada aos aspectos tarifários dos
serviços que se pretende abrir imediatamente à participação privada
(celular, comunicação de dados e serviços via satélite); a solução para
esse tema deverá fazer parte da "regulamentação mínimà'. Esse
subconjunto de definições deverá estar em perfeita sintonia com as
regras gerais do modelo, de vez que este deve ser íntegro e consistente.
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A fase inicial do trabalho referente a este tópico deverá estar
.J
co~lu r· _. até o encaminhamento do projeto de lei à Câmara dos
~~putad~ . Poderá haver necessidade de revisão após a definição legal
~t. ot'juanto . estrutura do mercado e às obrigações relativas ao seNiço
v'·u(Üy.er~à, como mencionado no item 4.1. Como o trabalho ora em
ariCfamento está sendo desenvolvido sob as premissas de competição na
prestação dos seNiços e de redução gradual dos subsídios cruzados,
estima-se que a revisão poderá ser realizada em prazo curto, após a
promulgação da nova lei.

.

~

4.5. Implantação do órgão regulador
....
<D
.~

Trata-se da definição da estrutura organizacional, do regimento
u"' 1.0
interno, do quadro de pessoal, da política de pessoal , do orçamento e
cn
demais aspectos necessários à constituição do órgão regulador e sua
cn
.....
t:::: 'f"" implantação ffsica propriamente dita. Inclui-se aqui a definição de uma
~ ~ estrutura mínima de fiscalização, necessária para o momento inicial da
.....
~
abertura do mercado à competição.

z

!'l ..J
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trabalho já foi iniciado, no que diz respeito à definição da
estrutura mínima de fiscalização, e será aprofundado após a promulgação
da nova lei, em paralelo com o desenvolvimento de sua regulamentação,
no que diz respeito à implementação do órgão regulador propriamente
dito. Idealmente, pretende-se concluir a primeira fase juntamente com a
definição da " regulamentação mínimà', e a segunda fase do trabalho
simultaneamente com a regulamentação da lei.
4.6. Modelos de editais de licitação
Trata-se da preparação de modelos de editais de licitação para
seleção de empresas candidatas a receber outorga de concessões,
permissões ou autorizações, de acordo com as exigências a serem
fixadas na lei e nos regulamentos aplicáveis. Esses modelos deverão ser
adequados a cada modalidade de seNiço, em função de suas
peculiaridades e exigências específicas.
Os modelos de editais serão necessários para permitir a
aplicação prática das disposições do novo modelo institucional,
permitindo a padronização de procedimentos e maior velocidade na
introdução ordenada da competição no mercado.
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o trabalho será desenvolvido em duas etapas. A primei~gêiiS~.
aplicação nos casos dos serviços que se preten# rAA~~ \

terá
imediatamente à participação privada (telefonia celular, comuni~
~cYa.e
t"
dados, serviços via satélite), cuja conclusão depende da dispo çjlidade .,/.
da "regulamentação mínima'; após isso, estima-se sua conclu _ :sm '
prazo da ordem de dois meses. A segunda etapa será desenvolvida ap6s
a promulgação da nova lei, como parte de sua regulamentação.
4.7. Modelos de contratos de concessão

Trata-se da preparação de modelos de contratos de
concessões, permissões ou autorizações, de acordo com as exigências a
serem fixadas na lei e nos regulamentos aplicáveis. Esses modelos
deverão ser adequados a cada modalidade de serviço, em função de
suas peculiaridades e exigências especificas. Incluem-se aqui os
contratos a serem celebrados com as concessionárias e permissionárias
atuais, tanto as de telefonia como as dos demais serviços explorados
comercialmente (TV a cabo, paging, trunking, serviços via satélite, etc),
estabelecendo seus direitos e obrigações no novo cenário, em especial
no que diz respeito a interconexão.
Esses modelos de contratos serão necessários para permitir a
aplicação prática das disposições do novo modelo institucional,
permitindo a padronização de procedimentos e maior velocidade na
introdução ordenada da competição no mercado.
Da mesma forma que no caso anterior, o trabalho será
desenvolvido em duas etapas, A primeira delas terá aplicação nos casos
dos serviços que se pretende abrir imediatamente à participação privada
(telefonia celular, comunicação de dados, serviços via satélite, serviços
de valor adicionado em geral), cuja conclusão depende da disponibilidade
da "regulamentação mfnima'; após isso, estima-se sua conclusão em
prazo de cerca de dois meses, A segunda etapa será desenvolvida após
a promulgação da nova lei, como parte de sua regulamentação,
,

4.8. Preparação do Sistema TELEBRAS para atuar em
ambiente de competição (na fase de transição)

A evolução futura do Sistema TELEBRÁS constitui a parte mais
importante da estrutura do mercado de telecomunicações no novo cenário
que se pretende construir. Além disso, a forma dessa evolução é que
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Portanto, é necessário que se proceda a uma reavaliação da
~"/~.d~~
ão e dos di~positivos regulamentares que cerceiam a atuação do
, ema TELEBRAS do ponto de vista empresarial, reduzindo as
possibilidades de competição com empresas privadas, bem como das
possibilidades de remoção desse cerceamento ,
Devem ser desenvolvidas também as seguintes tarefas:
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• definição do futuro desejado para o Sistema TELEBRÁS ,
especificamente no tocante à sua manutenção como sistema
empresarial , ou sua fragmentação;
• avaliação da organização empresarial do STB e da
conveniência de redefinição das áreas de concessão;
• avaliação da viabilidade econômica, financeira e técnica de
novas áreas de concessão; estudo de critérios societários,
administrativos e financeiros para a reorganização
empresarial do STB em função das novas áreas de
concessão, incluindo cronograma de implementação;
• estratégia, para o programa de privatização do Sistema
TELEBRAS (ou das empresas operàdoras reorganizadas),
incluindo os aspectos societários, econômicos, financeiros e
estratégicos;
• definição do papel da TELEBRÁS e da EMBRATEL no novo
cenário .

.3 0..

As principais linhas deverão constar do projeto de lei a ser
encaminhado ao Congresso e seu detalhamento ocorrerá após a
aprovação da nova lei pelo Legislativo, em paralelo com a sua
regulamentação. A estratégia e o seu cronograma de implementação
deverão estar definidos no mesmo prazo que a regulamentação da lei.

4.9. Cronograma para introduzir a competição na prestação
dos serviços

A existência de um cronograma para a abertura do mercado é
importante tanto para os novos investidores como para os atuais
operadores, que deverão se preparar para enfrentar a competição; além
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disso, ela é necessária para a harmonização com o
implementação do órgão regulador.
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Deve-se, portanto, formular uma estratégia para intro ~ -.9'fl~ .':;/
competição na prestação de serviços de telecomunicações, consider
o
aspectos geográficos, técnicos, econômicos e financeiros. Essa
estratégia deverá contemplar a abertura inicial dos setores de telefonia
celular, comunicação de dados, serviços via satélite e serviços de valor
adicionado em geral, ampliando-se gradativamente até alcançar os
serviços básicos. Deverá ser considerada também a possibilidade da
abertura do mercado de telefonia local, através do aproveitamento de
alternativas tecnológicas, como forma de canalizar os investimentos para
o atendimento a curto prazo da demanda por serviços básicos.
A conclusão desta etapa deverá ocorrer juntamente com a do
projeto de lei a ser encaminhado à Câmara dos Deputados, podendo
requerer ajustes em função da versão final da nova lei que vier a ser
aprovada.
4.10. Regulamentação mínima

A " regulamentação mínima" é essencial para se assegurar que
a direção inicialmente imprimida à abertura do mercado, com a
participação de empresas privadas na exploração de alguns serviços ,
esteja efetivamente alinhada com os grandes rumos que se pretende para
o novo modelo institucional de telecomunicações, a ser desenhado pela
nova lei, conforme item 4.1 , atendidas as premissas alinhadas no item 2.
Trata-se, portanto, da definição de um conjunto mínimo de
dispositivos regulamentares que, aplicado aos casos em que se pretende
implantar, a curto prazo, o regime de competição na prestação dos
serviços, assegure que sua orientação esteja em sintonia com as linhas
gerais do novo modelo institucional de telecomunicações. Abrange,
portanto, disposições referentes ao modelo tarifário, à interconexão, à
estrutura do mercado (incluindo as principais linhas referentes à evolução
futura do Sistema TELEBRÁS) , às exigências mínimas que os
interessados deverão atender em termos de sua qualificação para se
habil itarem a receber uma licença, aos critérios para manutenção e
transferência de licenças, às exigências em termos de qualidade de
serviço, etc. Sua conclusão deverá ocorrer conjuntamente com a da
elaboração do projeto de lei.
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3. O CONTEXTO
A reforma estrutural das telecomunicações no Brasil será
discutida e implementada no contexto das profundas transformações
pelas quais passa esse setor em nível mundial , ditadas por três forças ,
ou vetores, que se inter-relacionam e, em certa medida, se det~ am
.
/ 'te 'OIo~,~ C'
reciprocamente:
1':t -'
{,)t Ç)

a) a globalização da economia;
~
b) a evolução tecnológica; e
\
c) a rapidez das mudanças no mercado e nas necess ~e.s.~_: . <'
dos consumidores.

i

e,z.

Nesse sentido, a regulamentação vigente é inadequada ao
contexto atual, pois
foi concebida sob a égide de um mercado
essencialmente monopolístico e pouco diversificado, em estágio
tecnológico já amplamente superado.
As necessidades atuais dos negócios exigem, cada vez mais,
acesso pleno à crescente " economia da informaçãd'. Já é uma realid3.de
a expectativa de que a indústria intensiva em informações (redes
públicas , bancos de dados, home shopping , TV interativa, etc) crescerá
fortemente e tornar-se-á parte
significativa do PIS em diversos países ,
de maneira que a eficiência dos serviços de telecomunicações será fator
de competitividade tanto para essa indústria como para os próprios
mercados em que elas se inserem, em um contexto marcado pela
globalização.
As empresas que desejam manter suas vantagens competitivas
defrontam-se com exigências cada vez maiores e mais diversificadas em
termos de processamento de informações e de telecomunicações . A
competitividade no mercado internacional depende cada vez mais da
eficiência no acesso e no uso da informação, o que por sua vez é função
da eficiência relativa dos sistemas de telecomunicações disponíveis no
país, comparados aos dos países dos concorrentes e dos parceiros
comerciais, bem como da eficiência com que as telecomunicações ligam
o país aos seus mercados e competidores globais. Portanto, a maneira
pela qual um país provê e regulamenta seus serviços de
telecomunicações deve ser de algum modo influenciada pela forma como
esses serviços são providos e regulamentados internacionalmente.
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necessidade de adoção de uma regulamentação que permita
"\ que a~ peradoras possam reagir rapidamente aos imperativos do
"''''~-IiI\
e da evolução tecnológica, oferecendo assim toda a gama de
IÇOS de telecomunicações exigida pela sociedade, não sign ifica que
não se deva conferir peso adequado ao papel social das
telecomunicações. Num pars como o Brasil, com baixo grau de
atendimento à demanda, deve continuar sendo um objetivo central da
política a oferta de serviços básicos de telecomunicações em toda a
extensão do seu território, de forma não discriminatória, com atributos
uniformes de disponibilidade, acesso e conectividade, e a preços
satisfatórios.
Dada a multiplicidade de aspectos envolvidos nessa questão,
bem como os diversos interesses em jogo, é fundamental que o
desenvolvimento da reforma seja conduzido de forma transparente,
determinada. Esse trinômio
participativa e, principalmente,
transparência, participação e determinação - é ponto comum nas
recomendações que se obtêm inquirindo sobre o assunto tanto
consultores individuais como instituições do setor ou a UIT - União
Internacional de Telecomunicações, agência especializada das Nações
Unidas na área de telecomunicações.
Outro aspecto importante da abordagem do tema é que a
reforma é inadiável e o Governo deve cuidar para que ela seja bem feita.
O enfoque principal deve ser no objetivo de bem servir a sociedade,
obtendo o compromisso adequado entre disponibilidade, custo e
qualidade dos serviços. Ao mesmo tempo, o processo deve ser conduzido
de forma a não dilapidar o valor das atuais operadoras.
Nesse sentido, ganham importância a
elaboração e a
implementação imediatas de um programa de reestruturação das atuais
empresas operadoras estatais, com o objetivo de melhorar sua
competitividade e, assim, permitir que possam operar lucrativamente em
um mercado liberalizado e competitivo, o que permitirá, na sua
privatização, que a venda ocorra pelo preço justo. Esse programa deve
contemplar tanto aspectos organizacionais como gerenciais, incluindo-se
nestes últimos uma redução significativa das restrições atualmente
impostas à sua gestão.
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4. CONSIDERAÇOES ESPEl... LAS
A experiência internacional disponfvel permite que se possa
elencar, de forma estruturada, uma série de considerações sobre a forma
de abordagem dos diversos aspectos
relacionados com o
desenvolvimento de uma reforma como a que se pretende no Brasil.
As principais dessas considerações são as que s ·
I

4.1. Objetivos claros

I ~og
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Não existe um conjunto "adequadd' de objetivos q ê.. str-Jitpara
todos os países. Cada país deve ter o seu, definido em função de suas
prioridades, de sua situação no momento inicial da reforma, de suas
condições culturais, legais, políticas e econômicas e das pressões por
mudanças por parte do mercado. Assim, alguns países precisam expandir
seus serviços básicos de telecomunicações e elevar os níveis de
qualidade a padrões aceitáveis; outros, já providos de infra-estrutura,
buscam a modernização de seus sistemas e o provimento de serviços
avançados, elevando a competitividade de seus operadores a padrões de
primeira classe. A maioria dos países situa-se no primeiro grupo. O Brasil,
entretanto, tem necessidades peculiares que determinam a sua inclusão
nos dois grupos, uma vez que, ao mesmo tempo em que suas grandes
2
corporações demandam soluções sofisticadas, como por exemplo VSAT ,
existe uma quantidade muito grande de consumidores individuais, cUJo
anseio é somente ter acesso a um telefone em sua casa.
Dessa forma, devem ser discutidas a validade, a importância
relativa e a oportunidade do estabelecimento de objetivos em questões
tais como:
• a elavação da qualidade do serviço a padrões internacionais;
• garantia de crescimento sustentado da rede e da
infra-estrutura e, conseqüentemente, da capacidade de

Ver Scott Beardsley & Michael Patsalos-Fox, em "Gctting tclecoms privatization right", publicado
pela "The McKinsey Quarterly" 1995, nLI, pág. 3 a 26. Ver também "Australian telecommunicalions
services: a new framework - Summary of statement by the Minister for Transport and
Communications . 25 .05.88".
2 VSAT 0'ery Small Apperture Terminal) é uma técnica de transmissão de dados por satélite muito
utilizada por corporações que possuem uma rede de filiais ou coligadas dispersas sobre uma grande
área geográfica.
1
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desenvolvimento (P&D);
• oi" centlvo as atividades de pesquisa e
~
:,; anutenção da sabedoria do governo sobre as empresas do
,.
~(IU' :l-'~~ setor;
• garantia dos direitos dos empregados e da oportunidade de
sua participação na propriedade das empresas a serem
privatizadas;
• manutenção das empresas operadoras sob controle de
acionistas nacionais;
• garantia de serviço universal , com acesso em todo o
território nacionais em bases equitativas e a preços
satisfatórios;
• as taxas de penetração da rede;
• acesso às information highways por parte das escolas,
bibliotecas e centros de saúde; etc.

:"..

{}

Adicionalmente deve ser discutida a oportunidade da fixação de
oração de
objetivos em áreas que transcendem ao próprio setor de expl
serviços de telecomunicações, tais como:
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• a capacitação de todos os segmentos da indústria de
telecomunicações (fabricantes, operadores, prestadores de
serviços, software houses, provedores de informação) para
participarem efetivamente do mercado local e internacional,
aproveitando-se de sua grande expansão; e
• a promoção do desenvolvimento de outros setores da
economia através da oferta comercial de uma completa gama
de serviços de telecomunicações aos menores preços
possrveis .

a
A definição de objetivos claros aumenta a credibilidade,
moldar a
transparência e a velocidade de implementação, e serve para
em uma
reestruturação de forma abrangente. Alcançar esses objetivos
setor de
indústria sujeita a uma dinâmica tão complexa , como é o caso do
iente de
telecomunicações , requer uma visão clara da forma como o amb
telecomunicações deve evoluir.
e
Nos itens a seguir são feitas considerações adiciona is sobr
setor de
objetivos e alternativas de decisão na reforma estrutural do
telecomunicações, nos diversos aspectos do tema.
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4.2. Estruturd de mercado desejada
Deve ser definida a estrutura que se deseja par
deixando claro qual é a opção escolhida, entre as duas
possíveis:
• promover a rápida introdução da competição em todos os
níveis, deixando o próprio mercado regular seu futuro; ou
• definir um conjunto estável de oligopólios regulados, de forma
a adequar sua lucratividade ao nível de risco e a
comprometê-los com o atendimento a objetivos de natureza
social.
Em países como o Brasil, onde a maioria da população não tem
acesso ao serviço telefônico, é necessário equacionar corretamente a
introdução da competição, e a conseqüente melhoria nos preços e na
qualidade, com a obrigação, a ser imposta às operadoras dominantes, de
assegurar o acesso universal aos serviços básicos.

o

Chile adotou uma estratégia "radicar" ao introduzir a
competição livre logo após a privatizaçao da antiga Entel; a Argentina
adotou uma estratégia "condicionar', com a concessão de monopólios
regionais até o ano 2000, com a possibilidade de sua cessação até 3
anos antes do prazo, em caso de não cumprimento das exigências
quanto a melhoramentos na infra-estrutura e na qualidade do serviço.
México e Venezuela adotaram um esquema mais conservador, com
prazos de monopólio de 6 e 9 anos, respectivamente.
A experiência mostra que uma competição limitada pode ser um
modelo adequado de introdução da competição quando a operadora
monopolista encontra-se em situação vulnerável e se deseja que os
ajustes necessários a torná-Ia competitiva se façam, por razões sociais
ou econômicas, de forma progressiva. Uma competição limitada é mais
fácil de se regular e sua dinâmica é mais estável e não predatória,
possibilitando às partes fôlego para viabilizarem seus investimentos; com
ela é possível a obtenção de resultados significativos a curto prazo, como
se verificou no México e na Venezuela. Entretanto, poderão surgir
problemas no médio ou longo prazo, caso não haja uma melhora
substancial da produtividade dessas operadoras.
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Pbr outro lado, a abertura irrestrita do mercado desde o início
~ ~pode c car em risco a lucratividade de todos, prejudicando objetivos de
'\/~ longo~· o, como o desenvolvimento da infra-estrutura, em função da
~
.. ez de recursos para investimento.
)-

Para a definição da estrutura de mercado desejada deve-se,
portanto, levar em consideração os elevados investimentos necessários à
implantação da infra-estrutura, a estrutura tarifária e a obrigatoriedade do
serviço universal. além da estrutura operacional e administrativa das
atuais empresas operadoras.
Isso significa que se deve tratar das seguintes questões:
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• por quanto tempo ainda deve ser mantida a situação atual de
monopólio na prestação de serviços básicos, e quais são
esses serviços;
• nesse perfodo, como deve ser traçada a linha demarcatória
entre monopólio e competição na prestação dos demais
serviços; e
• do momento em que as atuais operadoras serão liberadas de
restrições gerenciais, de modo a permitir-lhes lançar-se à
competição, adquirindo maior efetividade em seu
desempenho .

Existe uma uma grande interação entre a implantação da
competição e a reestruturação das operadoras antes monopolistas, com
implicações profundas, Inclusive, no valor de suas ações em bolsa e,
conseqüentemente, no valor de seu controle acionário.
Dessa forma, a preparação das atuais empresas operadoras
estatais para operarem em regime de competição, incluindo a sua
reorganização administrativa, empresarial, financeira e das suas áreas de
concessão, deverá preceder o processo de sua privatização.
Deve-se ter em mente que a reforma fatalmente disparará uma
reação em cadeia de forças nos campos da regulação, competição,
clientes e tecnologia, que poderão revolucionar a estrutura do mercado.
Isso se deve, em parte, ao fato de que a evolução tecnológica está no
centro da transformação dessa estrutura e, com a digitalização dos
sistemas, que permite a integração de serviços numa mesma rede, o
esquema tradicional de regulação tornou-se ultrapassado e ineficaz. Por
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outro lado, ante a disponibilidade de prestadores de serviços
as reações dos clientes nem sempre são de fidelidade
provedores originais.

• necessidade ou não de limitação na quantidade de
competidores que deve ser admitida por segmento de
mercado;
• divisão do país em áreas geográficas para exploração de cada
serviço;
• perfil que os competidores devem ter, e quando serão
admitidos;
• qual o tipo de contribuição para o desenvolvimento do setor
que se deve esperar de cada novo participante;
• como deve atuar o regulador para disciplinar o mercado; e
nível de privatização das atuais operadoras.
As respostas variam de acordo com os objetivos desejados.
Deve-se ter em mente também que a disponibilidade da solução
wireless amplia as opções possíveis para a introdução da competição no
mercado, e sua eventual adoção pode trazer benefícios devido à maior
velociaade de implementação.
3

Adicionalmente, deve-se considerar que a evolução das fibras
ópticas e das técnicas de compressão de sinais implica num aumento da
capacidade de transmissão da infra-estrutura já existente, o que, aliado
ao licenciamento de novos operadores, poderá levar a um excesso de
oferta nas áreas de longa distância e internacional, reduzindo assim as
margens de exploração desses negócios. Por outro lado, as tecnologias
de acesso sem fio e de faixa larga possibilitarão às operadoras de TV a
cabo e de sistemas celulares disputarem o mercado de serviços locais,
até então dominado pelo tradicional monopólio das empresas de
telecomunicações com suas redes convencionais. Os subsfdios cruzados
entre esses serviços estão, portanto, com seus dias contados.

3 Por solução wire/ess (sem fio) enlendam-se as lécnicas de acesso via rádio ao sislema de
lelecomunicações, que dispensam a necessidade de conslrução de rede de assinanles, seja com os
Iradicionais dUloS e cabos de pares, seja com os modernos cabos de fibras óplicas .
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tro ponto importante a considerar é o que diz respeito à
disponibilidade de opções de acesso a equipamentos para os
ores, tanto os finais, como os operadores. Ou seja, é preciso
assegurar a competição justa em todos os elos do sistema, para que os
beneffcios trazidos pelo avanço tecnológico, pelas novas facilidades,
pelos novos serviços, sejam distribufdos de maneira equilibrada entre
todos os atores - operadoras, fornecedores de equipamentos e
consumidores, e não recaiam exclusivamente sobre estes últimos os
ônus derivados de uma eventual falta de opções.
A complexidade dessas questões fez com que alguns governos
europeus tenham decidido estender a situação de monopólio nos serviços
básicos até 1998, de modo a dar tempo a suas empresas de se tornarem
aptas à competição. Outros, como a Holanda e a Dinamarca, decidiram
acelerar a introdução da competição nos serviços de faixa larga; outros
ainda, como a Alemanha, pretendem separar em unidades distintas,
dentro da operadora estatal, a exploração da telefonia e da distribuição de
TV a cabo, como forma de viabilizar a competição em nível de infraestruturas no acesso local, enquanto avaliam os efeitos que terão sobre
esse segmento do negócio a entrada em cena dos operadores dos
serviços de comunicações pessoais (PCS).
Entretanto, deve-se considerar que a maio na dos países da
Europa Ocidental já tem atendida a demanda por serviços básicos e,
conseqüentemente, o objetivo de seus processos de reforma é mais
voltado para aumentar a diversidade da oferta de serviços e para reduzir
os preços atualmente pagos pelos usuários.
Situação diversa é a do Brasil, que necessita também de
investimentos para acelerar a expansão da infra-estrutura e viabilizar, o
mais rapidamente possrvel, o atendimento à demanda existente.

4.3. Horizonte de trabalho: 5 a 10 anos
Embora o processo de reforma estrutural, traduzido na
elaboração e aprovação da nova lei e dos regulamentos dela decorrentes,
possa ser completamente desenvolvido num prazo da ordem de um a
dois anos, seus efeitos s6 refletirão totalmente o cenário idealizado num
prazo maior, que poderá ser de 5 a 10 anos, estabelecendo um período
de transição do mercado que exigirá paciência, persistência e visão de
longo prazo.
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Uma evolução nesse ritmo é previsível porque tanto as
empresas que atualmente já estão no mercado como aquelas que
pretendem dele participar precisarão de tempo para identificar as
oportunidades adequadas a seus interesses, mobilizar os re sos
financeiros e humanos necessários, realizar os investimentos , ,1nléiàt operação, e somente começarão a fazer isso depois de oterem as\
correspondentes outorgas.
l~j5'
~:
•
, '/
Como a evolução da tecnologia abre possibilidades t~e~S"'
que dificultam sobremaneira que se tenha uma visão precisa de como
poderá ser a estrutura do mercado no futuro, tão importante como o
desenho dessa estrutura é uma visão abrangente dos resultados que o
setor poderá gerar, ao longo do tempo, para a sociedade como um todo e
para os indivíduos em particular.

4.4. Estratégia firme
Após definida uma estratégia para se atingir a visão idealizada
da estrutura do mercado, ela deve ser seguida com firmeza, evitando-se
os desvios causados por incursões experimentais, o que sempre provoca
impactos imprevisíveis nas premissas originais.

À medida que os objetivos vão sendo alcançados, entretanto, a
estratégia pode ser ajustada, bem como novos objetivos podem ser
estabelecidos.
Foi o que ocorreu na Grã-Bretanha, hoje tida como um modelo
de liberalização do mercado; lá o processo já tem onze anos de contínua
evolução, desde o início da privatização da British Telecom, até chegar
ao ponto em que está hoje. No México, a T elmex teve um prazo de
exclusividade de 6 anos, a partir de 1990, para aumentar o valor de sua
transferência para o setor privado e, ao mesmo tempo, forçar a expansão
da infra-estrutura. Já os países continentais da União Européia
estabeleceram, no final da década de 80, um processo gradual de
liberalização que culminará em janeiro de 1998 com a abertura à
competição dos serviços de voz, dando assim oportunidade às empresas
até então monopolistas de se prepararem para o novo cenário.

4.5. Arcabouço regulat6rlo
A importância e a complexidade das questões regulatórias não
podem ser subestimadas, uma vez que elas determinarão não só a
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"saúde' dos negócios em telecomunicações, como também o valor do
que será transferido dos atores existentes para os novos entrantes,
~?S~s e para o público.
arcabouço inclui, entre outras, as seguintes questões:
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cessão de licenças;
interconexão;
• defesa da competição;
• transparência;
• serviço universal;
• facilidades de acesso;
• condições tarifárias (por exemplo, do tipo price cap4);
• obrigações quanto a investimentos e qualidade de serviço;
• rebalanceamento tarifário e eliminação de subsídios cruzados;
• definição das áreas de concessão;
• revenda de serviços e de capacidade;
5
• bypass da rede de serviços básicos;
• administração de freqüências e do plano de numeração;
• certificação de equipamentos;
·direitos de passagem;
• propriedade da infra-estrutura;
• fiscalização do cumprimento de obrigações;
• aplicação de penalidades; etc.

Essas questões são altamente interdependentes e devem ser
tratadas em conjunto, como um todo.
Tome-se, por exemplo, a questão aparentemente simples da
interconexão. Os pagamentos entre operadores para originar ou terminar
chamadas são cruciais para determinação dos resultados das empresas,
porque eles são geralmente os principais custos de um newcomel. O
problema surge do fato de que o custo da interconexão pode ser
calculado de diferentes maneiras e não é incomum ocorrer que duas

Price.cap é uma forma de controle das tarifas que impõe um limite superior (cap ) para a sua
evolução ao longo do tempo, geral mente com uma redução real em relação a um índice de vari ação
de preços ao consumidor; no Brasil poderia ser do tipo IPCA menos x%.
~ Por bypass entende-se, por exemplo, a ligação direta de um a determinada rede pri vada aos circuitos
intern acio nais, sem passar pela operadora local ou mesm o nacional.
6 Chama-se geralmente de newcomer uma nova empresa operadora autorizada a participar de um
mercado em que já existem outros operadores estabelecidos.
4
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desenvolvam localmente ao mernJs uma parte de sua tecnologia. Um
critério essencial para a avaliação de prováveis parceiros pode ser,
portanto, sua capacidade de atender a esse tipo de interesse. É
importante o cuidado quanto a medidas a se tomar contra ~ve{ltual
desistência do(s) parceiro(s) durante o processo de privar a-çãó, '00.;
•
•
caso de insuficiência de seu desempenho.
~
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No caso , brasileiro, deve-se definir ainda se a p' jização
Sistema TELEBRAS será feita empresa por empresa, isola
, ou
em grupos de empresas aglutinadas em termos de áreas de concessão
ou, ainda, se em um único bloco, mantendo-se a estrutura sistêmica
atual.
A correta determinação do valor de venda é particularmente
desafiadora, uma vez que os valores estimados são altamente sensíveis
a mudanças de premissas. Além disso, os responsáveis pela condução
do programa de privatização ficam vulneráveis às críticas de que
estariam di lapidando as "jóias da coroa', principalmente porque o valor de
mercado das ações da operadora tende a disparar após a privatização.
Adicionalmente, deve ser avaliado até que ponto o Governo
pretende manter controle sobre as operadoras a serem privatizadas, em
função de interesses estratégicos.

o

exercício de algum controle pode ser implementado através
7
de um tipo de golden share (como utilizado na Inglaterra e na Nova
Zelândia), da manutenção de uma certa quantidade de ações com direito
a voto, ou da celebração de contratos de concessão especialmente
redigidos com essa finalidade.
4.8. Implicações sociais

A reforma terá implicações importantes em outras áreas que
não a puramente econômica ou financeira, especialmente no campo
social.
Uma das questões mais relevantes é a movimentação que se
pode esperar na distribuição de postos de trabalho.
Golden share é um tipo de ação de propriedade do governo que, basicamente, lhe dá o direito de
veto em determinados assuntos. previamente estipulados no estatuto da empresa; geralmente são
7
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6
or um lado, a competição, ou a necessidade de redução de
da por mecanismos do tipo price cap, pode levar a reduções
, • tivas no nfvel de emprego nas empresas operadoras, como
ocorreu nos Estados Unidos e na Inglaterra. Por outro lado, a
liberalização do mercado produz efeitos na economia como um todo, com
a criação de novos empregos, gerados pelas novas operadoras e pelos
investimentos adicionais na construção de infra-estrutura. Em um país
como o Brasil, onde as demandas não atendidas são elevadas, este
último fato r deve superar largamente as conseqüências dos ajustes a
serem realizados nas operadoras já existentes.
Além disso, deve ser considerado também o efeito benéfico que
a disponibilidade de telecomunicações de alta qualidade e a preços
satisfatórios tem sobre a competitividade da economia, o que auxilia o
país a atrair e manter investimentos e empregos.
A obrigatoriedade do serviço universal, por seu turno,
significando a possibilidade de acesso aos serviços de telecomunicações
por parte de usuários remotos ou não rentáveis, tem impacto altamente
positivo, de natureza social, que também deve ser considerado.

5. CONCLUSOES
Como ficou demonstrado nos tópicos anteriores, a reforma
estrutural do setor de telecomunicações, que ora se desenvolve no Brasil,
será um processo de grande complexidade e de amplas repercussões
nos diversos segmentos da economia do País e da vida das pessoas em
geral. Nesse processo, não há margem para soluções simplistas, muito
menos para açodamento.
Para que se possa atingir os grandes objetivos dessa reforma
será fundamental a participação efetiva dos diversos segmentos da
sociedade, de forma construtiva, subordinada aos interesses maiores do
O ais.
'
i
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PROJETO DE LEI NO 1.287, DE 1995.
(Do Poder Executivo)

Disp6e sobre a exploração de serviços de
te/ecomunicaç6es e sua organização, sobre
órgão regulador e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
~

Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA

, RELATÓRIO

o

SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nO 1.287/95, do Poder
Executivo, elaborado após a fase de emendas e debates nesta Comissão,
mereceu, segundo as regras regimentais, uma nova fase de emendas e discussão,
muito oportuna devido a importância da matéria e a necessidade do mais amplo
debate sobre o seu mérito, sua eficácia e suas conseguencias. Assim, este
PARECER REFORMULADO, que submeto 8 apreciação e pronunciamento deste
plenário, incorpora ao SUBSTITUTIVO, decorrente das emendas e das
contribuições, novos aspectos, que, no meu entendimento, aperfeiçoam ainda mais
o projeto original, além de aiar nova oportunidade para o aprofundamento de sua
justificativa.

I - SOBRE O MÉRITO DA LEI ,
Inicialmente é importante reafirmar os paramentos de referência
que norteiam e limitam os objetivos da Lei:
- promover a flexibilizaçio do monopólio das
telecomunicações abrindo-o a participaçio da iniciativa
privada na exploraçlo dos serviços.
- estabelecer um regime de justa competiçlo entre os
prestadores dos serviços.
1
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- criar apelos à participação de recursos privados na
exploração dos serviços.
- minimizar a ocorrência de custos sociais.
- nlo deteriorar o patrimônio público.
Considerando esses princípios e mais a abrangência contida no
Projeto Original do Poder Executivo, procurei introduzir modificações de redação
em benefício de maior clareza e precisão do texto, além de acolher emendas dos
colegas deputadOS que aprofundam o alcance dos dispositivos da Lei sem tomá-la
muito analítica, o q~e prejudicaria a sua aplicação.
Apresento a seguir as modificações introduzidas usando como
mapa de endereçamento o texto do SUBSTITUTIVO, artigo por artigo:
Art. 1° - (mantido).
Art. r - suprimida a expressão "de telecomunicações· em sua
segunda inscrição no texto por julgar redundante.
§ 1° - (mantido)
§ r - (mantido)
§ 3° - substituída a expressão "transmissão· por "emissão· que é
mais adequada e precisa.
§ 4° - suprimido, por não caraderizar serviço de telecomunicações
e independer de outorga, sendo mais adequad~ combina-lo com o Art. go em um
texto integrado sem alteração do mérito. Na renumeração dos artigos aparece
como Art. 10.
,

Art. 3° - suprimida a expressão "meio de· por julga-la inócua. A
referencia ao Art. 10 passa para o Art. 11 com a renumeração. Substituída. a
expressão "igual período· por "iguais períodos· acolhendo as Emendas nO 49 do
Deputado Edinho Araújo e nO TI do Deputado Ricardo Izar.
Parágrafo único - (mantido)
Art. 4° - substituída a expressão "fica o Poder Executivo autorizado
a transformar» pela expressão "O Poder Executivo transformará·, dando caráter
determinativo ao texto com o acolhimento do mérito da emenda nO 10 do Deputado
Renato Jonhson. Também foi substituída a expressão "termos dos contratos a
serem firmados· pela expressão "em condições similares as dos demais contratos
de concessão do mesmo serviço·, para garantir, explicitamente, a equanimidade
2
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dos tennos contratuais, acolhendo o mérito da emenda nO 42 do Dep
utado Edinho
Araújo.
Parágrafo úni co· inboduzida a expressão -isoladamente ou em
associação· e suprimida a palavra -independentes·, procurando
aumentar a
flexibilidade dos concessionários na busca de parceiros para a con
stituição das
novas empresas.
Art. se • (mantido).
Art. SO • renumerado para Art. -r e induído o novo Art. SO pelo
acolhimento da Emenda nO 26 do Deputado Salvador Zimbaldi, que
dispõe -O
Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse público,
detenninará
a alienação das participações societárias da TELEBRAS ou de sua
s con
nas empresas constituídas na forma do Artigo 501'. Este Artigo com troladas ,
plementa o
mérito do Artigo 5° e aumenta a flexibilidade de negociação da TEL
EBRAS na
liberação das amarras de gestão características das empresas estatais
.
Art. -r. (Art. SO renumerado, mantido)
Art. ao • (Art. -ro renumerado), foi incluída a expressão -quando
envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil· que
caraderiza satélites brasileiros em relação a satélites esb angeiros
que também
podem ser utilizados para prestar serviços no país. Remete ao Art.
11 com a
renumeração.

§ 1° • (mantido)

r • incluído pelo acolhimento da Emenda no 37 do Deputado
para

§

Paulo Cordeiro,
assegurar o direito da EMBRATEL como concessionária
para expl~ração do serviços.
-

§

ao •

substituída a expressão -que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasir pela expressão -para os quais, na data da vigê
ncia desta
Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo Bra
sil·. Esta
redação torna mais explícita a preservação da EMBRATELA~ 31/1
2/97.

14° • (é o § r

renumerado, mantido)

AR. 90 • (é o Art.

ao renumerado, mantido)
3
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Parágrafo único - transfonnado em § ~o. e substitui a expressão
·brasileiro" pela expressão -que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil,"
e incluí a expressão -admitida a utilização de satélites que ocupem posições
orbitais notificadas por outros países", tomando o texto mais claro.

§

r - incluído

pelo acolhimento da Emenda nO 14 do Deputado
Hélio Rosas, que detennina a coordenação técnica com o poder concedente
brasileiro e a celebração de contrato com representante legal no Brasil. Define
melhor a relação do poder concedente com os novos prestadores do serviço. Fica
assim o mercado brasileiro protegido, legalmente, da eventual pirataria
internacional.
Art. 10 - é o Art. 90 renumerado, combinado com o § 40 do Art.

que contempla o Serviço de Valor Adicionado.

ri

.

Art. 11 - é o Art. 10 renumerado, mantido com os seus parágrafos.
Art. 12 - é o Art. 11 renumerado, foi incluída a palavra -societário"

após ·conbole" para tomar o texto mais claro.
Art. 13 - (mantido).

Parágrafo único - substituída a expressão -180 (cento e oitenta)
dias" por -S (seis) meses" e incluída a expressão -ao Congresso Nacional" e
substituída a palavra -propondo" por -dispondo sobre", o que toma o texto mais
preciSO.

Art. 14 - é o Art. 12 renumerado, mantido com o parágrafo único.
Art. 15 - incluído pelo acolhimento da Emenda nO 27 do Deputado
Salvador Zimbaldi, que elimina uma lacuna que passará a existir com a caducidade
da lei Orçamentaria de 1995.
Art. 16 - é o Art. 14 renumerado, mantido.

Foram apresentadas 85 (oitenta e cinco) Emendas ao
SUBSTITUTIVO, traduzindo o grande envolvimento dos membros da Comissão
com a matéria em pauta. Importante realçar o atto nível e a profundidade das
contribuições contidas nas emendas, todas convergindo para o aperfeiçoamento
do projeto de lei, e assim distribuídas:
4
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Deputado Renato Jonhson 12 emendas de números{ 3, 4, 5, 6, 7,
8,9 ,10 ,11 ,12 ,13 e 38), Deputado Roberto Campos 11 emendas de
números (55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65), Deputado Edinho Araújo 10
emendas de
números (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50), Deputado Marcelo
Barbieri 09
emendas de números (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 72), Dep
utado Paulo
Cordeiro 07 emendas de números (31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37), Dep
utado Inácio
Arruda 06 emendas de números (51,52, 53, 54, 73 e 74), Deputado
Ney Lopes 06
emendas de números (40 ,75 ,82 , 83, 84 e 85), Deputado Ricardo Izar
5 emendas
de números (76,
78, 79 e 80), Deputado Jaques Wagner 4 emendas de
números (67, 67, 68 e 69), Deputado José Abreu 3 emendas de núm
eros (28, 29 e
30), Deputado Cássio Cunha Uma 2 emendas de números (24 e
25), Deputado
Hélio Rosas 2 emendas de números (14 e 15), Deputado Luiz Moreira
2 emendas
de números (01 e 02), Deputado Salvador Zimbaldi 2 emendas de
números (26 e
. 27), Deputado Cunha Bueno 1 emenda de número (71), Dep
utado 'Domingos
Leonelli 1 emenda de número (81), Deputado Eurípedes Miranda
1 emenda de
número (39), Deputado Paulo Heslander 1 emenda de número (70).

n,

Ao Art. 1° do SUBSmUTIVO, foram apresentadas 4 (quatro)
emendas, que alteram sua redação, procurando melhorá-Ia ou adic
ionando novos
serviços.

Ao Art. r e seus parágrafos, as emendas apresentadas chegam a
13 (treze), objetivando melhoria da redação, alteração e inclusão
de novos
conceitos sobre os serviços de telecomunicações.
Ao Art. ao e seu parágrafo único, as emendas apresentadas em
número de 8 (oito), propõe alterações na redação e dilatam O ·praz
o fixado para
exploração do Serviço Móvel Celular e estendem a obrigatoriedade da
rede pública
de telecomunicações de interconexão com o Serviço Umitado.

s

GER 3.17.23.004-2 - (NOVJ95)

ColMARA DOS DEPUTADOS

AtJ Art. 4° e seu parágrafo único, foram apresentadas 14
(quatorze) emendas, que procuram melhorar sua redação, suprimir o parágrafo
único e incluir novos parágrafos que detalham mais as propostas do relator.
Ao Art. 5° as emendas apresentadas são em número de 9 (nove),
propondo eliminação do artigo ou alterando sua redação com vistas a sua
melhoria.

AD Art. se» a maioria das 6 (seis) emendas apresentadas referemse ao aumento do prazo de exploração do Serviço Umitado.
AD Art. 7" e seus parágrafos, das 5 (cinco) emendas
apresentadas, também a alteração do prazo de exploração do serviço sobressai.
AD Art. SO, apenas uma emenda é apresentada, objetivando
melhor explicitar a hipótese de uso de satélite, que não ocupe posição orbital
brasileira.
AD Art. go, nenhuma emenda foi apresentada.
AD Art. 10 e seus parágrafos as emendas apresentadas são em
número de 12 (doze), onde mais uma vez se evidencia a polêmica quanto ao
COlltl ole do capital das empresas que poderão explorar os Serviços M6vel Celular
e de Transporte de Sinais de Telecomunicações.
AD Art.11 são apresentadas 3 (três) emendas cujo texto enfatizam
a competitividade desejada para os serviços de telecomunicações.
AD Art. 12 as emendas apresentadas, em número de 4 (quatlo)
versam sobre aitérios a serem fixados para cobrança do direito de exploração dos
serviços de ,telecomunicações.
'
AD Art. 13 o número de emendas foi de 7 (sete), com o objetivo de
definir atribuições e composição do Orgão Regulador.
Além dessas foram também apresentadas mais 4 (quabo)
emendas aditivas; A primeira versando sobre alienação de ações das empresas
controladas pela TELEBRÁS que serão constituídas para explorar o Serviço M6ve1
Celular; outra que bata do Fundo de'Fiscalização das Telecomunica9Õ9S - FISTEL;
uma outra estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação de recursos das
empresas concessionárias de Serviços de Telecomunicações em pesquisa e
6
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desenvolvimento tecnológico, formação e capacitação de pessoal e
desenvolvimento, de equipamentos, entre outras e, uma quarta emenda aditiva,
estabelecendo limitações a participação de estrangeiros no capital das empresas
exploradoras de serviços de telecomunicações.
Finalizando, destaque-se a apresentação de 3 (três) emendas
substitutivas globais. Uma delas já havia sido apresentada anteriormente e agora
é subscrita por outro Parlamentar, mas mantém a mesma redação anterior e que
conforme foi comentado naquela oportunidade, vão muito além dos objetivos
pretendidos pelo SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nO 1.287/95, ora em
apreciação.

As outras duas emendas substitutivas globais procuram segundo
seus autores, melhor explicitar conceitos e atribuições que evitam
questionamentos quanto sua legitimidade e tem por objetivo permitir a
modernização e a expansão das telecomunicações no Brasil.
Foram acolhidas emendas dos Deputados Renato Jonhson (nO 10),
Hélio Rosas (nO 14), Salvador Zimbaldi (nO 26 e 27), Paulo Cordeiro (nO 37), Edinho
Araujo (nO 42 e 49) e Ricardo Izar (nO TI).

As demais emendas, embora rejeitadas, trouxeram grande
contribuição, muitas delas pelo seu mérito, por suas intenções ou preocupações
nos auxiliaram sobremaneira na elaboração do SUBSTITUTIVO, e irão subsidiar
nos anais desta Comissão, a elaboração da legislação subsequente do setor de
telecomunicações, cuja regulamentação apenas inicia nesta fase de flexibilização
da economia com a abertura do monopólio estatal à participação da iniciativa
privada.
11 - SOBRE A EFiCÁCIA DA LEI A Lei resultante do PL nO 1.287/95, na forma deste
SUBSTITUTIVO reformulado, assume na prática, o inicio da .operacionalização da
reforma constitucional pretendida com a PEC 03/95, e consubstanciada na
Emenda Constitucional nO 8/95. Na realidade marca o início da reforma econômica
contida no Plano de Governo. A Lei proposta cumpre o que exara do Inciso XI do
Art. 21 da C.F., nada mais deixando a sobrestar a regulamentação da quebra do
monopólio do setor de telecomunicações.

o mérito do texto do SUBSTITUTIVO, ao

explicitar o acolhimento
da legislação especifica em vigor e harmonizar-se com a legislação geral
19lm:~ssões, licitações, etc), permite sua imediata aplicação nas áreas que
7
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disciplina, possibilitando ao governo, com os instrumentos executivos que dispõe,
iniciar, prontamente, a flexibilização do setor de telecomunicações.
Outro aspecto da eficácia desta Lei diz respeito a credibilidade das
ações do governo na abertura da economia. Os grupos, econômicos, nacionais e
estrangeiros, já andam reticentes quanto as reais intenções das autoridades em
retirar o estado das atividades econômicas que domina, dando oportunidade aos
recursos privados. Simultaneamente, a concorrência dos mercados europeu e
asiático, criam alternativas atJ aentes aos investidores internacionais, reduzindo a
disponibilidade de recursos destinados a aplicação no mercado brasileiro. A Lei,
portanto, fortalece a confiança nas intenções governamentais e coloca o mercado
brasileiro, imediatamente, na disputa das prioridades dos investidores.

111 - SOBRE AS CONSEQÜÊNCIAS DA LEI A Lei devolve ao Poder Executivo a responsabilidade pela
aceleração do processo de abertura do setor de telecomunicações e cria a
necessidade de imediatas medidas subjacentes para evitar incertezas e riscos na
transição para o novo modelo de exploração dos serviços tais como:
- fortalecer as equipes nas funções regulatórias do Ministério das
Comunicações onde o volume de atividades, somado aquelas que já
são desenvolvidas, pode criar um gargalo inb ansponível com
conseqüências negativas sobre a velocidade dos processos e a
qualidade das decisões. Talvez seja recomendável a conb atação de
uma consultoria especializada internacional, com experiência em
processos de abertura em outros países, para trabalhar em regime de
tempo integral, coordenada por téa1icos brasileiros.
- fortalecer as equipes executivas do Ministério das comunica~s ·
: para dar curso adequado a analise dos processos licitatorios e
preparar os atos decisórios. Com a assunção das funções de Orgão
Regulador, circunstancialmente desempenhadas pela TELEBRAS, a
forma mais adequada será, mesmo que temporariamente, requisitar o
pessoal envolvido com essas matérias na empresa. O risco pode ser
a assunção simultânea de densidade corporativista contrária as
reformas, mas pode-se acreditar que o profissionalismo inerente aos
quadros da TELEBRAS nesse nível e o exercício da autoridade dos
executivos do Ministério, anularão os eventuais fatores reacionários.
- transferir da TELEBRÁS para o Ministério das Comunicações as
funções regulat6rias por ela exercidas no regime de monopólio e que
8
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se tomam incompatíveis no regime de justa competição. Mesmo para
as funções operacionais que a TELEBRÁS poderia continuar
exercendo intra-corporis, é recomendável a sua transferencia as
operadoras em beneficio da transparência e da justiça no regime de
competição. E: o momento da empresa assumir a forma pura de uma
-HOLDING- financeira, voltada para a administração do ativo do
estado no setor, para o estabelecimento de prioridades de
investimentos no planejamento integrado que agora deve ficar a
cargo do Ministério das Comunicações, para a captação de recursos
nos mercados interno e externo, enfim, para a mudança das atitudes
monopolistas para uma nova postura de eliminação de preconceitos
que se tomaram anacrônicos. A TELEBRÁS será um instrumento
imprescindível para o governo realizar esta fase de transição.
- reanalisar o planejamento e os projetos de expansão e
modernização do setor, considerando o novo marco regulatório e as
das
condições
de
interconectibilidade
e
exigências
interoperacionalidade das diversas redes. E: importante que os
investimentos sejam canalizados para a modernização da rede e
expansão dos órgãos comuns, que já operam no limite de sobre
carga, e 010 terão condições de suportar em ' condições técnicas
aceitáveis o tráfego adicional gerado nas novas empresas. Um
aspecto aítico a considerar é o longo prazo de maturação dessas
expansões devido ao elevado grau de obsolescência de algumas
redes. Mais de 80% do b áfego gerado na telefonia celular será
destinado a rede fixa, portanto de nada adiantará a excelência
técnica dessas novas redes se as condições de acesso a rede fixa
foram precárias. Se este é o maior problema de interconexão uma
atenção especial e imediata se impõe. Talvez seja o caso de
interromper os investimentos na banda A (B no Rio de Janeiro) do
Serviço Celular e canalizar esses recursos para a rede comum e para
: ' a telefonia básica, cabeada. Assim os recursos próprio e escassos
nlo seriam despendidos em áreas onde a iniciativa privada vai
participar (Banda B), ou pode participar (Banda' A).

•

- proceder estudos na TELEBRÀS para o estabelecimento dos
aitérios e do calendário da instituição das empresas para explorar a
Banda A do Serviço Celular com a máxima participação da iniciativa
priVada. O ideal seria que essas empresas já estivessem operando
no momento em que as , empresas da banda B enbassem em
operação e com os respectivos conb oles a cargo da iniciativa
privada, livres, portanto, das amarras de gestão inerentes as
9
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empresas estatais. A competição iniciaria de forma mais
transparente, com as condições de acesso mais equânimes na
partida do novo modelo. Isto passa a depender, exdusivamente, da
vontade política do governo e do entendimento de que a perda de
receita da Banda A nas operadoras estatais será compensada pela
receita do acesso a rede e pela liberação de recursos de investimento
para expansão do serviço de telefonia convencional (cabeado). O
pab imônio imobilizado no serviço celular nas estatais ficará
preservado e, tudo indica, em crescente valorização nas novas
empresas associadas. Este é o momento oportuno porque a
densidade de tenninais celulares instalados é baixa, cerca de 20%,
em relação ao numero de tenninais cabeados. Os novos conb ados
de concessão poderão, também, prever uma forma de absorção dos
quadros das estatais envolvidas com o celular, sem incertezas e
riscos de desemprego. A alienação definitiva do patrimônio estatal
nas novas empresas da Banda A pode ficar para uma etapa
posterior, talvez em conjugação com a alienação do collbole da
União nas empresas estatais de um modo geral.
- proceder ações imediatas para acabar com as distorções tarifárias,
eliminando os subsídios cruzados e preparandO as empresas estatais
para a privatização, que se tomará cada vez mais premente na
medida que o número de terminais celulares aumentar
proporcionalmente aos tenninais fixos. O aumento da demanda de
rede para escoamento do b afago gerado pelo serviço celular, será
aescente e vai pressionar o sistema TELEBRAS a oferecer as
condições adequadas de acesso ou buscará suas próprias soluç(Jes
por exemplo, pela interconexão direta das redes celulares em níveis,
primeiro regionais, depois nacional. Outro instrumento de pressAo no
sentido da privatizaçio será o serviço celular fixo (PCS) que já está
disponível, técnica e comercialmente, e a cada dia se tomará mais
recomendável a outorga de concessões para ·sua exploração..Menos
intensa pela baixa densidade de terminais será a pressão exercida
pela rede de distribuição de lV a Cabo que, em pouco tempo, deverá
ser aberta à prestação dos serviços clássicos de telecomunica9Õ8s.
Enfim tudo indica que num horizonte de três ou quab o anos as
empresas estatais estarão privatizadas, ou o patrimônio públiCO nelas
imobilizado entrará em processo de rápida desvalorização. Para que
isso não ocorra e como alternativa a privatização nesse prazo, haverá
neCessidade de modificação profunda, inclusive a nível constitucional,
na legislação que regula . a gestão das empresas estatais. Em
qualquer caso 8 competição trará benefícios de quantidade,
qualidade e preço para os usuários.

•
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- outra conseqüência a registrar é o impacto sobre a EMBRATEL da
abertura dos serviços via satélite, associados ao Serviço Umitado,
uma vez que metade da receita comercial da empresa (47%) advém
da prestação de serviços a redes corporativas e outra parte do
aluguel de -transponders- dos seus satélites. A empresa, contudo, é a
que está melhor preparada para a competição. É uma empresa
produtiva, seus quadros de recursos humanos são bem preparados
profissionalmente, e possuem experiência internacional, adota o
principio de se antecipar ao futuro, pelo convívio com administrações
de outros países e já fez pesadOS investimentos nesse mesmo futuro
na preparação das -info ways- com cabos de fibra ótica interligado a
pais de norte a sul e para o centro-oeste, o que vai possibilitar a
geração de novas receitas com o transporte massivo de informações.
Quanto maior for o atendimento a demanda dos serviços tradicionais
maior será a utilização de sua in" a-estrutura, o mesmo ocorrendo
para os novos serviços. Na área de satélite a concorrência será
efetiva no suprimento de satélites equipados com banda de atta
potência, chamados banda -t<u-, onde a iniciativa privada assumirá o
conb ole do suprimento através de segmentos espaciais estrangeiros,
a começar pelo serviço DTH (Direct To Home) que é a difusão direta
ao usuário de canais de televisão. Resta a EMBRATEL manter-se na
vanguarda dos serviços prestados através de satélites equipados
oom banda C, baixa potência, porém com feixe de cobertura
hemisferica, e, quando necessitar, negociar aluguel ou permuta com
outros segmentos espaciais. Enfim, a EMBRATEL será pouco
impactada por esta Lei, e onde for tem plenas condições de competir.
- ainda outra conseqüência relevante da Lei diz respeito a
regionalização do território nacional para fins de outorga de
ooncesslo na banda B. A adoção do próprios estados como limites
de outorga implicará num modelo com algumas grandes empresas e
muitas pequenas empresas. É recomendável um equilíbrio enbe os
concessionários quanto ao tamanho, medido pelo mercado
concedido, pela dimensão econ6mica-financeira e pela projeção do
número de terminais a explorar. Adotar uma concessão por estado
nIo atende estes princípios. Portanto haverá necessidade de
regionalização independente das fronteiras estaduais. Estas
considerações valem para a banda A no processo de instituição das
empresas aut6nomas que sucederão as atuais operadoras. Em
beneticio da competição pode ser recomendável a adoção das
mesmas regiões de concessão. Quanto maior for o mercado de cada
área de concessão maior será o apelo a participação da iniciativa
11
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privada. Esse compromisso entre tamanho do mercado e número de
regiões é uma decisão que antecede as licitações da banda B.

Sem esgotar o assunto, essas são algumas considerações sobre o
mérito, a eficácia e as conseqüências da Lei que servem como ponto de partida
para a reflexão sobre a priorização dos atos decisórios do poder Executivo.
IV - VOTO DO REI ATOR

o

SUBS111 UTIVO ao PL no 1.287/95 do Poder Executivo,
justificado no relatório da primeira fase de tramitação e neste parecer reformulado,
não ultrapassa o alcance do projeto original, e incorpora o resultado das
discussões e das emendas, onde fica constatado o elevado nível das
preocupações e do debate democrático em tomo de matéria do mais alto sentido
histórico para o setor de telecomunicações e para o Brasil.

o meu voto, consequentemente, é pela aprovação do PL 1.287/95,

na forma do SUBSTII UTlVO que submeto a apreciação e votação neste plenário.

Sala das Sessões,

de

•
\

r
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COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

SUBSTITUTIVO B AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispóe sobre os serviços de
telecomunicaçóes e sua organizaç'o, sobre
órg~ regulador e dá outras providências.

°

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 10 - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado,
regulam-se por esta Lei e, no que for aplicável, pela legislação de
telecomunicações em vigor.
Art. ~ - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.

§ 10 - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definição na regulamentação,
interconectado à rede publica de telecomunicações, e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

§

~

- Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações

destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividade específica.

§ 30 - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,

1

•

CAMARA DOS DEPUTADOS
•

realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofl equências pré-determinadas.

Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei.
Parágrafo Único - As entidades exploradoras de Serviços
Públicos de Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes
para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.

Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em
condições similares as dos demais contratos de concessão do mesmo serviço,
respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo Único - As entidades que, de acordo com o
. disposto neste artigo, se tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.

Art. 5° - Fica a T elecomunicaçóes Brasileiras S.A. TELEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.

Art.

ao - O

Art.

-ro -

Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ~o
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da
TELEBRÁS, ou de suas cont.oladas, nas empresas constituídas na forma do
artigo 5°.
O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado a prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.
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Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações

por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições
orbitais notificadas
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, pelo prazo
de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Arti
go 11 desta Lei.

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por

satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas
pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as esta
ções de controle
dos satélites localizarem-se em território brasileiro.

§

~

- As entidades que, na data de vigência desta Lei,

estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Tele
comunicações por
Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem posições orbi
tais notificadas pelo
Brasil, têm assegurado o direito à concessão desta exploração
.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço

estabelecerão que o inicio efetivo de sua prestação se dará som
ente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que
sejam exigidas
cara derí stic as técnicas não disponíveis em satélites para os
quais na data de
vigência desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais
notificadas pelo
Brasil.

§

4° - O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado
à entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunic
ações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos
os interessados.

Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio

de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de
outorga especifica,
nos tennos da regulamentação, independentemente de o ace
sso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 10

Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utiliz
ação de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países,
nos tennos que
dispuser a regulamentação.

§

-

~

- A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coo
rdenação com a
administração brasileira ·das posições orbitais e freqüências ass
ociadas, e
a que

3
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sua contratação se faça com empresa constituída segundo
as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representan
te legal no Brasil.

Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de

Serviço de Valo r Adicionado a utilização da rede pública de tele
comunicações, nos
termos da regulamentação .
Parágrafo Único - Serviço de Valo r Adicionado é a atividade
cara deri zad a pelo acréscimo de recursos a um serviço de tele
comunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso
, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações,
não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.

Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular

e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as
leis brasileiras com
sede e administração no País.

§ 10

-

É facultado ao poder Executivo adotar, nos casos em

que o interesse nacional assim o exigir, o princípio da reciproc
idade na composição
do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto des
ta Lei.
§ :~ - É vedado a governo estrangeiro o controle , direto ou
indireto , do capital vota nte de empresas concessionárias dos
serviços objeto desta
Lei.

Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de

que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem
a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à
competição.

Art. 13 - É instituído o órgão regulador, consoante o disposto rio

Inciso XI do 'Art. 21 da Constituição Federal, e fica o Ministério
das Comunicações
investido nesta condição, com as competências de regulam
entação, outorga e
fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuída
s pela legislação em
vigo r.
Parágrafo Único - No prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigê
ncia
desta Lei, o Pod er Exe cuti vo deverá encaminhar ao Congres
so Nacional, projeto
de lei dispondo sob re nov a estrutura, atribuições. competência
s e vinculação do
órgã o regulador.

4
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Art 14 - É a União autorizada a cob rar pelo direito de exploração

dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequê
ncias, nas condições
estabelecidas em regulamentação.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo serão destinados ao Ministério das Com
unicações, para o
exercício das competências de Órgão Regulador.

Art. 15 - Fica

mantido o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela lei nO 5.07
0, de 07 de julhO
de 1966, que o instituiu.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigo r na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

de março de 1996.
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PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995.
(Do Poder Executivo)

Dispõe sobre a exploração de serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre
órgão regulador e dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO
I - INTRODUÇÃO O atual modelo do setor de telecomunicações foi estruturado a
partir da Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, impropriamente chamada de
Código Brasileiro de Telecomunicações. A Lei procurou organizar os serviços de
telecomunicações, segundo a base conceitual da época, criou um órgão
regulador, o CONTEL - Conselho Nacional de Telecomunicações, e tratou de
outros aspectos institucionais, como a criação da EMBRATEL - Empresa
Brasileira de Telecomunicações, do DENTEL - Departamento Nacional de
Telecomunicações e do FNT - Fundo Nacional de Telecomunicações .
A criação do Ministério das Comunicações, Decreto Lei 200, de 25
de fevereiro de 1968, e a instituição da TELEBRÁS - Telecomunicações Brasileiras
S.A. , Lei nO 4.792, de 11 de julho de 1972, consolidaram o modelo de monopólio
estatal vigente no setor de telecomunicações. A Constituição Federal de 1988
incorporou o principio monopolista no Inciso XI do Art. 21 com a seguinte redação:
"Compete a União - explorar, diretamente, ou mediante
concessão a empresas sob controle acionário estatal, os
serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de
dados e demais serviços públicos de telecomunicações,
assegurada a prestação de serviços de informações por
entidades de direito privado através da rede pública de
telecomunicações explorada pela União.
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Estabelece ainda, a Constituição de 1988, no processo legislativo,
a atribuição do Congresso Nacional de dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre telecomunicações e radiodifusão
(Art. 48, Inciso XII) .
O perfil do setor hoje inclui, o SISTEMA TELEBRÁS,
(TELEBRÁS, EMBRATEL, 25 empresas operadoras de âmbito estadual, 2
empresas operadoras de âmbito local (CTBC) na região do ABC Paulista, e
(CTMR) na região de Pelotas) e 1 (uma) empresa operadora de âmbito estadual
controlada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul (CRT) , 2 (duas)
empresas operadoras das Prefeituras dos Municípios de Londrina-PR
(SERCOMTEL) e Ribeirão Preto-SP (CETERP) e 1 (uma) empresa operadora
privada sediada em Uberlândia-MG (CTBC) , que atende atualmente 86 municípios,
localizados nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do
Sul.
Todas essas operadoras oferecem hoje 14,3 milhões de acessos a
telefonia fixa , 1,9 milhões de acessos de telefonia móvel celular e 400 mil telefones
públicos, conforme dados constantes do Programa de Recuperação e ampliação
do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal - PASTE, elaborado pelo
Ministério das Comunicações.

•

O cenário institucionalizado legalmente para o setor de
telecomunicações, inclusive radiodifusão, inclui, além da Constituição Federal e da
citada Lei 4.117/62, mais seis leis ordinárias, dois decretos-lei, 14 decretos, e mais
de 20 portarias ministeriais. Esse conjunto legal e regulatório encontra-se reunido
no livro LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, da editora
Thesaurus, de autoria do advogado AURÉLIO WANDER BASTOS (1995) , então
Consultor Jurídico do Ministério das Comunicações. Esse conjunto de leis e
regulamentos, embora desatualizado conceitualmente e estruturalmente, face às
novas necessidades ditadas pela evolução tecnológica e pela globalização
econômica, cobre todos os espaços das atividades do setor em nosso pais e do
cumprimento de acordos internacionais de que somos signatários.
Como parte do programa de governo para modernizar a economia
brasileira , foi incluida a abertura do setor de telecomunicações a iniciativa privada,
proposta prontamente cumprida no inicio do governo através da PEC-3/95, que
teve a não menos rápida resposta do Congresso Nacional com a promulgação da
Emenda Constitucional nO 8/95, a qual desconstitucionaliza o monopólio estatal dos
serviços de telecomunicações, pendente de Lei que organize os serviços, crie
um órgão regulador e disponha sobre outros aspectos institucionais. A
Emenda Constitucional nO 8/95 foi publicada no D.O.U de 16.08.95 , e tem a
seguinte redação.
"Art. 1° - O Inciso XI e a alínea "a" do Inciso XII da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

~
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Art. 21° - Compete a União:
XI - explorar diretamente, ou mediante autorização,
concessão
ou
permissão
os
serviços
de
telecomunicações, nos termos da Lei, que disporá
sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão;
a - os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
Imagens

Art. 2° - É vedada a adoção de medida provisória para
regulamentar o disposto no Inciso XI do Art. 21 com a redação dada por esta
emenda constitucional" .
Dessa forma , ficou pendente de legislação ordinária especifica a
abertura à participação da iniciativa privada na exploração de serviços de
telecomunicações, antes impedida pelo texto constitucional.
11 - ANTECEDENTES DO PROJETO DE LEI N° 1.287/95.

•

Com o objetivo de acelerar o processo de regulamentação da
Emenda Constitucional n° 8/95, o Dep. PAULO CORDEIRO, requereu a Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - CCTCI , Uun/95) a instituição
de uma Subcomissão permanente com o objetivo de acompanhar e estimular o
cumprimento do dispositivo da Emenda nO 8/95 . A Subcomissão de
regulamentação foi instalada em ago/95 sob a coordenação do Dep. WAGNER
ROSSI , constituída por membros da CCTCI , e tendo como relator o Dep. AROLDE
DE OLIVEIRA. Imediatamente foi estabelecido um programa de trabalho para
Subcomissão (Documento de trabalho n° 001, em anexo).
Paralelamente o Ministério das Comunicações publicou para
consulta pública uma Proposta de Regulamento para Concessão ou Permissão da
Exploração de Serviços de Telecomunicações em Base Comercial. Embora fosse
objeto de Decreto Presidencial, o Sr. Ministro das Comunicações, em atenção a
CCTCI , submeteu o documento à analise e parecer da mesma, resultando
inúmeros comentários e sugestões, entre os quais um de minha autoria
(comentários sobre a proposta d~ regulamento para concessão ou
permissão da exploração de serviços de telecomunicações em base
comercial, vide item I, em anexo), que o relator, Dep. HÉLIO ROSAS acolheu ,
parcialmente, na argumentação de que o Serviço Móvel Celular é um serviço de
correspondência pública, entre outros aspectos. Esse entendimento foi, finalmente ,
3
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acolhido pelo Ministério das Comunicações, o qual suprimiu o serviço do ob]e-ro do
Decreto.
A seguir o Sr. Ministro Interino das Comunicações, Dr.
FERNANDO XAVIER FERREIRA fez entrega formal ao Presidente da CCTCI do
documento REFORMA ESTRUTURAL DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES PROGRAMA DE TRABALHO, e de seu ANEXO I - PREMISSAS E
CONSIDERAÇÕES GERAIS, (em anexo) o qual foi analisado no âmbito da
Subcomissão de Regulamentação (Documento de Trabalho n° 002, em anexo)
resultando na orientação do Presidente da CCTCI, MARCELO BARBIERE, para
que fosse elaborada uma proposta de Projeto de Lei com vistas a atender a
prioridade de regulamentação mínima enfatizado no Programa de Trabalho do
Ministério das Comunicações, nas áreas de telefonia celular, satélites de
comunicações e serviços de valor adicionado. Assim foi feito e aceito pelo Sr.
Ministro SÉRGIO MOTTA que, inicialmente, enviaria sugestões para o Projeto de
Lei, mas que, posteriormente, face a entendimentos políticos com as lideranças do
Congresso Nacional, conclui pela maior conveniência de que a iniciativa da Lei
fosse do próprio Poder Executivo. Assim foi anunciado pelo Sr. Ministro das
Comunicações no mês de nov/95 e encaminhado ao Congresso Nacional com a
Mensagem nO 98 de 28/nov/95, o que viria ser o Projeto de Lei n° 1.287/95, objeto
do presente relatório.
111 -INTERPRETAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 1.287/95.

•

O documento emitido pelo Ministério das Comunicações intitulado
REFORMA ESTRUTURAL DO SETOR DE TELECOMUNICAÇ6ES prevê nos
itens 4.9 e 4 .10 a necessidade estratégica de uma regulamentação mínima inicial,
conforme apreciado no DOCUMENTO DE TRABALHO N° 002, em anexo, cuja
partida constitui-se no presente PL. nO 1.287/95, que a seguir é interpretado Artigo
por Artigo:
Art. 1° - Aqui fica estabelecido o objeto pretendido para a Lei, o
alcance do seu mérito dentro do universo maior dos serviços de telecomunicações,
limitando-se à exploração do Serviço Móvel Celular, dos serviços de comunicações
via satélite, inclusive a infra-estrutura (segmento espacial e estação de
monitoração e controle), do Serviço Limitado, e dos serviços de valor adicionado,
necessário para a mencionada regulamentação mínima.
Art. 2° - Neste Artigo o Serviço Móvel Celular é categorizado como
serviço público, aberto a correspondência pública e como serviço de
telecomunicações terrestre que utiliza técnica celular. Abrange, portanto, além das
BANDAS A e B da conhecida telefonia celular, outras faixas de freqüências que
sejam abertas a prestação do serviço com a mesma tecnologia. Inclui, assim o
chamado PCS (Personal Communication System) e exclui os serviços
individualizados via satélite.
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No parágrafo primeiro deste Artigo fica estabelecido o prazo de
concessão para exploração do serviço Móvel Celular adotando o principio já
estabelecido para o setor de radiodifusão quando há o imperativo da assinatura do
contrato de concessão. (15 anos, renovável) .

o

parágrafo segundo estabelece que o controle da gestão das
empresas concessionárias (controle do capital) pertença a brasileiros. Esta é uma
postura polêmica quando se considera que foi objeto de Emenda Constitucional na
reforma econômica o fim da diferenciação entre empresas brasileiras de capital
nacional e empresas brasileiras de capital estrangeiro. É verdade que outros
países não permitem o controle de estrangeiros em suas empresas que exploram
serviços de telecomunicações. A globalização econômica, contudo, vem forçando
a revisão das regulamentações, também nesse aspecto. A opção proposta,
embora avançada, mantém a discriminação e tem um conteúdo, essencialmente,
político.

o

parágrafo terceiro aplica as atuais empresas permissionárias
que exploram o serviço celular, assim chamado de Serviço de Rad iocomunicação
Móvel Terrestre Público - Restrito, concedidos através de permissão, o conceito
de serviço público estatuído para o Serviço Móvel Celular. Ou seja, serão
assinados contratos de concessão, preservando o direito de manutenção do
restante dos respectivos prazos de exploração. Não trata, contudo, do valor a ser
pago pela concessão, que será objeto da licitação para os futuros concorrentes. A
regulamentação do acesso a rede pública fixa deverá estabelecer a forma de
compensação na busca de condições justas de competição.

•

O parágrafo quatro obriga às empresas concessionárias da infraestrutura fixa a garantirem condições de interconexão adequadas, equânimes e
não discriminatórias. São apenas, os princípios gerais para o estabelecimento dos
critérios de interconexão e acesso ao sistema instalado, majoritariamente estatal,
de modo a se obter a justa competição. Na verdade este é o ponto crucial para que
o objetivo desta flexibilização seja alcançado, isto é, a universalização da oferta de
serviços, com boa qualidade e preços mais baixos.

Art. 3° - Como não existe na legislação de telecomunicações a
figura de outorga de concessão para provimento de meios, foi estabelecido o
artificio da outorga de concessão para a exploração dos serviços de monitoração e
controle de satélites em posições orbitais, e dai a definição das regras de
provimento do segmento espacial , nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro. As
empresas concessionárias, também, não podem ser controladas por capital
estrangeiro.
Art. 4° - Neste Artigo verifica-se a completa abertura do mercado
brasileiro à exploração dos serviços de telecomunicações via satélite, em qualquer
de suas modalidades, mediante outorga especifica e acesso a partir do território
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nacional ou do exterior. Não é estabelecida qualquer exigência quanto ao capital
das empresas concessionárias.

Art. 5° - O caput e os dois parágrafos deste Artigo definem o
Serviço de Valor Adicionado e estabelecem as regras para sua exploração: acesso
garantido e independência de outorga. Na verdade o serviço já é explorado dessa
forma em todo o território nacional. A explicitação em Lei é importante porque
assegura a garantia do acesso à rede Pública de Telecomunicações.
Art. 6° - Neste Artigo fica estabelecida a contrapartida financeira
pelo direito de exploração de serviços e/ou uso de freqüências radioelétricas. A
generalidade do mérito do Artigo, para serviços de telecomunicações , legaliza a
regra da contrapartida para os serviços já regulamentados. Trata-se de uma
prática universalmente adotada. Não define, contudo, o destino do recursos
arrecadados.
Art. 7°
A consolidação do monopólio estatal das
telecomunicações implicou no esvaziamento do CONTEL - Conselho Nacional de
Telecomunicações, órgão regulador criado pela Lei 4.117, tendo o Ministério das
Comunicações assumido as funções de regulamentação, outorga e fiscalização do
setor. Na prática muitas das funções regulatórias foram assumidas pela
TELEBRÁS, como empresa HOLDING do sistema estatal , e responsável pelo
planejamento e pela integração do sistema nacional de telecomunicações. Nada de
mais até o momento em que esta Lei for promulgada, porém inadmissível a partir
do estabelecimento do regime de competição que se pretende quando o sistema
TELEBRÃS deverá ser tratado como concessionário como os demais concorrentes
privados. Faz-se, portanto, necessária a reafirmação explicitada neste Artigo de
que o Ministério, como representante do Poder Concedente, exercerá,
temporariamente, as funções de outorga, r~ulamentação e fiscalização das
telecomunicações no regime de competição, até que o órgão regulador seja
ativado .
Esse é o mérito do PL nO 1.287/95, em consonância com a
necessidade de regulamentação imediata para demarrar, nesta fase , a
flexibilização do setor de telecomunicações. Imediatamente após, esperar-se pelo
Projeto de Lei de regulamentação geral da Emenda nO 8/95 , ai sim , fixando as
condições e o calendário da admissão da iniciativa privada nos serviços básicos e
a privatisação das atuais empresas estatais.

IV. EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95
Na Comissão de Ci~ncia e Tecnologia , Comunicação e
Informática, foram apresentada 44 (quarenta e quatro emendas) , sendo 10 (dez)
de autoria do Deputado Paulo Cordeiro; 7 (sete) do Deputado Luiz Moreira; 6 (seis)
de Deputado Paulo Bornhausen; 5 (cinco) do Deputado Paulo Heslander; 4
(quatro) do Deputado Roberto Campos; 3 (três) do Deputado Hélio Rosas; 3 (três)
-A:n~eputado Nelson Marchezan; 2 (duas) do Deputado Agnelo Queiroz; 2 (duas)
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do Deputado Romel Anízio Jorge; 1 (uma) da Deputada Alzira Ewerton e 1 (uma)
do Deputado Miro Teixeira.

o

Art. 1° do Projeto de Lei nO 1.287/95, foram apresentadas 2
(duas) emendas, ambas modificativas, objetivando, segundo seus autores,
melhorar a redação original.
Ao Art. 2° e seus parágrafos, foram apresentadas 18 (dezoito)
emendas, sendo 9 (nove) modificativas e 9 (nove) aditivas, destacando-se dentre
essas emendas, as que versam sobre o controle do capital das empresas
concessionárias do Serviço Móvel Celular, umas enfatizando que o controle do
capital pertença a brasileiros e outras eliminando esse controle.
Ao Art. 3° e seus parágrafos são apresentadas 9 (nove) emendas,
sendo 6 (seis) modificativas e 3 (três) aditivas, onde mais uma vez estabelece-se a
controvérsia do controle do capital da empresa concessionária que pretenda
explorar o controle de satélites de telecomunicações, visto que algumas dessas
emendas reforçam a tese que o controle do capital seja de brasileiros, enquanto
outras emendas defendam a eliminação desse controle.
Ao Art. 4° e seu parágrafo, são apresentadas 2 (duas) emendas
modificativas, ambas versando sobre a preferência na utilização de satélites
brasileiros.
Ao Art. 5°, foi apresentado apenas, 1 (uma) emenda modificativa
cujo objetivo e dar nova definição ao serviço de Valor Adicionado.
Ao Art. 6°, foram apresentadas 4 (quatro) emendas sendo 2 (duas)
modificativas e 2 (duas) aditivas, todas procurando estabelecer contornos para a
cobrança do direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de
radiofrequência.
Além dessas emendas que se vinculam ou estão referidas a
artigos específicos do Projeto de Lei nO 1.287/95, foram apresentadas mais 6
(seis) emendas aditivas, propondo inclusões de novos artigos, a maioria delas
estabelecendo prazos para cumprimento de eventos, criando obrigações e/ou
estabelecendo
outras
condições
para
exploração
dos
serviços
de
telecomunicações.
Finalizando, cabe registrar a apresentação de uma "emenda
substitutiva ao Projeto de Lei nO 1.287/95", que abrange diversos aspectos da
exploração dos serviços de telecomunicações, indo muito além dos objetivos
pretendidos pelo Projeto de Lei proposto pelo Poder Executivo, que refere a uma
legislação considerada, no momento, como mínima, indispensável ao efetivo inicio
do rocesso de liberalização das telecomunicações.
"
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Todas essas emendas são apresentadas na sua íntegra, anexas
ao presente relatório.

v - PROPOSTA DE SUBSTITUTIVO AO PL 1.287/95
Inicialmente, é importante reafirmarmos que a referencia principal
para a reforma do setor de telecomunicações, iniciada com a Emenda
Constitucional nO 8/95, que prossegue com esta Lei, e que continuará com
propostas e promulgações de outras leis, é a busca da modernidade jurídica e
institucional de um modelo onde os serviços sejam explorados em regime de justa
competição. Acreditamos que a competitividade conduzirá, rapidamente, à
universalização, à melhoria da qualidade e à redução dos preços dos serviços de
telecomunicações, além de contribuir, inestimavelmente, para a modernização dos
demais setores de atividades nacionais, permitindo condições mais favoráveis para
o país na globalização econômica. A justa competição deve ser, portanto,
entendida como uma finalidade estrutural, permanente, da abertura do setor à
iniciativa privada.
Mas existe, ainda, outra referência para a finalidade desta Lei e da
reforma que estamos procedendo, e que não é menos importante na atual
circunstância conjuntural de falta de recursos que atravessa o país e o setor de
telecomunicações, que é a necessidade da criação de apelos sérios e claros à
participação de capitais privados, nacionais e estrangeiros, na expansão e na
exploração dos serviços de telecomunicações. As condições de alta demanda,
reprimida e vegetativa, no mercado brasileiro, associadas a grande viabilidade
econômico-financeira na exploração dos serviços objeto desta Lei em todos os
países do mundo, além da perspectiva de estabilização da economia e da
retomada do crescimento econômico, garantem um estimulo sem precedentes a
canalização de recursos privados para investimentos no setor.
Essas duas finalidades, justa competição e absorção de
recursos privados, devem nortear todo o processo da reforma do setor de
telecomunicações, com a cautela permanente de evitar o agravamento de
problemas sociais como o desemprego e o não atendimento de regiões e
segmentos da sociedade com acesso aos serviços regulados. Outro aspecto a
realçar é o fato de que esta Lei não tem por finalidade privatizar as atuais
empresas estatais que exploram os serviços públicos de telecomunicações.
A proposta, que estamos submetendo a discussão e votação no
plenário desta Comissão, foi elaborada com a honesta crença de que aperfeiçoa o
Projeto original, tendo incorporado, além das convicções do relator, preciosos
subsídios extraídos das audiências públicas, de audiências pessoais com
empresários, profissionais e autoridades do Brasil, e do exterior, além, é claro, das
oportunas propostas apresentadas através de 44 (quarenta e quatro) emendas dos
colegas deputados.
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As modificações introduzidas no PL 1.287/95, interpretado no Item
111 deste relatório, subscrevem-se no âmbito da intenção do projeto original e
procuram fortalecer a sintonia do seu mérito com as referencias de justa
competição e de atração de recursos privados. As alterações , introduzidas
como emendas do relator, versam sobre os seguintes aspectos essenciais:
A - inclusão de Serviço Limitado no objeto da Lei.
B - não discriminação de capital estrangeiro.

c - instituição de

empresas independentes para a exploração do
Serviço Móvel Celular já outorgado.

o -

conceituação de Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite.
E - faculdade de adoção do principio da reciprocidade.
F - impedimento ao controle da gestão de concessionária por
empresa estatal estrangeira.
G - destinação aos recursos provenientes da cobrança pelo direito
de outorgas.
H - instituição do órgão regulador de que trata o Inciso XI do Art.
21 da Constituição Federal.
A - A introdução do Serviço Limitado no alcance da Lei (Art. 1°),
visa suprir uma lacuna regulatória para um serviço que adquiriu grande importância
com a tecnologia de transmissão em faixa larga, a preços cada vez mais
compensadores, principalmente para grandes corporações, que buscam aumentar
a produtividade automatizando suas atividades. O estabelecimento de redes de
computadores e de outros serviços, intra-corporações, impõem a necessidade de
uma conceituação definitiva para esse serviço. O § 2° do Art. 2° e o Art. 6°
conceituam o serviço e definem as condições de sua prestação ao próprio
executante, por simples requerimento do interessado e autorização do Poder
Concedente, e quando é destinado a prestação a terceiros. Neste caso mediante
permissão a empresas brasileiras. O prazo de outorga de 10 (dez) anos é adotado
por coerência com os demais serviços outorgados por permissão.
B - A limitação da participação de capital estrangeiro em 49% do
capital votante das empresas concessionárias, além de ser incoerente com a
reforma econômica já procedida a nível constitucional, que, entre outras medidas,
eliminou a discriminação a capital estrangeiro na definição de empresa brasileira,
se contrapõe a tendência internacional de eliminação de tais barreiras. A
Organização Mundial de Comércio - OMC já colocou na pauta das negociações a
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abertura dos sistemas de telecomunicações a iniciativa privada e à participação de
capital estrangeiro. Na última reunião ocorrida recentemente, o governo brasileiro,
através do Ministério das Comunicações, apresentou suas intenções de liberação
do setor nas áreas objeto desta lei, conforme consta do documento em anexo,
INFORME - Oferta Brasileira de Acesso ao Mercado, apresentada a
Organização Mundial de Comercio - aMe. Pelas mesmas razões que justificaram
o fim da diferenciação entre empresa brasileira de capital nacional e empresa
brasileira de capital estrangeiro, bem como o fim da discriminação de capital
estrangeiro nas áreas de mineração e energetica, através de emendas a
Constituição Federal, reforçadas por essa tendência mundial, nós introduzimos
emenda de relator na lei em pauta eliminando a discriminação proposta. a Art. 10
contempla essa emenda modificativa. a prazo de 15 (quinze) anos foi estabelecido
coerentemente com os prazos de outorga por concessão para exploração de
outros serviços.

c - O estabelecimento do regime de justa competição pressupõe a

•

existência de condições de igualdade de partida e de interconexão com a rede fixa ,
de modo que o preço final do serviço e sua qualidade técnica , tenha a mesma
composição de custos, no que independer do concessionário, para todos os
concorrentes. As empresas que já são concessionárias prestam o Serviço Móvel
Celular complementarmente, por assim dizer, a todos os demais serviços de
telecomunicações. É muito difícil determinar os custos do serviço, principalmente
os custos indiretos de administração e de ocupação de equipamentos comuns a
outros serviços. Por mais independente que seja a contabilidade das atuais
exploradoras do serviço é impossível proceder a um rateio justo de custos indiretos
e, mesmo o cálculo dos custos diretos não fica imune a distorções, devido ao grau
de integração das atividades de uma mesma empresa nas áreas de planejamento,
supervisão e controle. Considere-se ainda que o regime de competição conduz a
uma verdadeira luta entre concorrentes na conquista do mercado, sendo de supor
que as atuais concessionárias, detentoras das redes fixas e dos equipamentos de
encaminhamento do tráfego local, interurbano e internacional, pela capilaridade
que já alcançaram na prestação dos demais serviços, colocam-se em situação de
vantagem em relação aos concessionários que vão iniciar a exploração de um
único serviço. Isto sem considerar a hipótese absurda da possibilidade de adoção
de subsidios ocultos nos preços do serviço. Adicione-se que o longo período de
monopólio na exploração dos serviços de telecomunicações fez com que a
TElEBRÁS passasse á dividir com o Ministério das Comunicações as funções
regulatorias do setor, tais como planos de numeração, protocolos de interconexão,
ensaios e atestados de qualidade técnica de equipamentos etc.
Esta cultura normativa da TElEBRÁS, legitima até o presente
momento, terá que ser modificada, e não o será por atos de vontade executiva,
mas por um processo de mudança de mentalidade que consumirá algum tempo.
Para reduzir os efeitos da tradição, da cultura e das práticas
operacionais monopolisticas sobre o desejado regime de competição, outra forma
não encontramos senão transformar as atuais concessionárias de Serviço Móvel
" \
,
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Celular em empresas independentes das detentoras das redes fixas e da outorga
para exploração dos demais serviços. Vemos muitas vantagens nesta solução
proposta, como:
- estabelecimento de igualdade no objeto social das empresas
concorrentes.
- possibilidade de estabelecer condições mais equânimes nos
termos dos contratos de concessão.
- transparência nas condições de acesso e de interconexão
dos sistemas de Serviço Móvel Celular face as redes fixas .
- participação de recursos da iniciativa privada na composição
do capital e nos investimentos das empresas subsidiarias.
- informações homogêneas
planejamento integrado.

para

compor os

dados do

- possibilidade de cobrança do valor da outorga das empresas
subsidiarias, proporcionalmente ao restante dos prazos de
concessão, nos termos do novo contrato de concessão.
Entre outras, essas vantagens, todas convergentes ao
estabelecimento de um justo regime competitivo são suficientes para contrapor a
aparente desvantagem de estarmos abrindo espaço a criação de mais empresas
estatais, justamente no momento em que lutamos pela desestatização da
economia. Mas esta incoerência é apenas aparente uma vez que, além de
estabelecermos melhores condições a competitividade, estamos abrindo novas
frentes de participação a iniciativa privada, capital e tecnologia ,e preparando o
setor monopolista para a privatização. Esta proposta não cria situações de
argüição de direito de recesso por parte dos acionistas minoritários e valoriza o
setor estatal com empresas modernas e prontas para privatizar, já em regime de
competição.
Com essas convicções introduzimos o Parágrafo Único do Art. 40
estabelecendo a constituição de empresas independentes para exploração do
Serviço Móvel Celular, em um prazo de 18 (dezoito) meses. Para atender o que
exara do Art. 37 , Inciso XX, da Constituição Federal, o Art. 50 do substitutivo
autoriza o Poder Executivo a criar as empresas mencionadas, inclusive com a
participação de capital privado, para o que é exigido licitação entre interessados
que não operem o serviço na mesma área de concessão.

o -

Os dispositivos do Projeto original que tratam de
telecomunicações por satélite estão pouco claros. O artificio usado para evitar a
figura da outorga para suprimento de meios, que contraria a tradição de outorgar
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direitos a exploração de serviços, conduziu a um texto confuso e imperfeito
tecnicamente. Sem alterar o mérito procuramos conceituar o novo serviço que, na
prática, vai
ser prestado, que é o Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite. Com esta definição auto-explicativa, foi possivel
elaborar uma redação clara para o texto. Além da não discriminação de capital
estrangeiro, já justificada no item B acima, foi explicitado no texto o dispositivo
constante da política de Satélites do govemo, que dá exclusividade de exploração
a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÓES - EMBRATEL, até 31 de
dezembro de 1997. Por se tratar de uma "política", sujeita a modificações por
decisão executiva setorial, julgamos que a explicitação no texto da Lei dará mais
segurança aos eventuais investidores privados, alem de definir o tempo que a
EMBRATEL dispõe para se preparar para a competição. A exclusividade não se
aplica aos serviços que as especificações dos satélites brasileiros não permitem
prestar.
E - As administrações de telecomunicações de todos os países
estão intensamente voltadas para estudos e medidas no sentido de liberalizar as
regras de participação de capitais estrangeiros na exploração de seus serviços. A
Organização Mundial de Comercio - OMe é o fórum principal das discussões e o
Brasil já assumiu uma posição de destaque nesses entendimentos conforme
depreende-se do documento INFORME - Oferta Brasileira de Acesso ao Mercado
apresentado a Organização Mundial de Comercio, em anexo. Para que o govemo
não careça de um instrumento de barganha nessas negociações, introduzimos a
faculdade de usar o principio da reciprocidade na composição do capital das
empresas concessionárias, sempre que for necessário para preservar os
interesses nacionais, conforme consta do Art. 10 (§ 1°) do Substitutivo proposto.
F - Também concluímos pela conveniência de incluir uma restrição
ao controle das concessionarias por empresas estatais estrangeiras, sem impedir,
contudo, a participação como sócias minoritárias. A razão principal é evitarmos o
que ocorreu na Argentina, por exemplo, onde o controle foi transferido para
empresas estatais estrangeiras, isto é, houve uma desnacionalização do controle
estatal das telecomunicações naquele país. Sem entrar no mérito de qualidade da
decisão, pode-se admitir que é, no mínimo, estranha. De qualquer forma, sendo o
poder Concedente a União, corre-se sempre o risco de serem invocadas questões
de estado nos eventuais conflitos entre Poder Concedente e concessionário ,
quando este é uma empresa estatal estrangeira Art. 10 (§ 2°).
G - O Art. 12 mantém a atribuição, constante do Projeto original ,
de competência à União, como Poder Concedente, para cobrar pelo direito de
exploração de serviços e de uso de radiofrequências, contudo, não determina o
destino para os recursos assim arrecadados. Entendemos que a destinação mais
justa será para subsidiar o desempenho das atividades comuns de
regulamentação, outorga e fiscalização, que interessam e atendem a todos os
concessionários, permissionários e autorizados com outorgas para prestarem
serviços de telecomunicações, ou seja, o exercício das competências de Órgão
Regulador.

ç.
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H - Com vistas a eliminar as dúvidas sobre a constitucionalidade
do texto do Projeto original do Poder Executivo, no que preceitua o Inciso XI do
Art. 21 da Emenda nO 8 à Constituição Federal, quando estabelece, in fine, " ... nos
termos da Lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de
um órgão regulador e outros aspectos institucionais;" resolvemos explicitar o
atendimento a esse preceito constitucional.
Assim, no que se refere a organização dos serviços, além
daqueles que são objeto da Lei, o texto proposto também exara o acolhimento da
legislação de telecomunicações em vigor, onde não é revogada, e, por
conseguinte, adota de imediato, a organização vigente para os demais serviços.
Quanto a disposição sobre a criação de um órgão regulador, modificamos o
texto original, conforme consta do Art. 13 desta proposta, instituindo o órgão
regulador e investindo o Ministério das Comunicações nessa condição, para
exercer, entre outras competências, as de regulamentação, as de outorga e as de
fiscalização. Quanto a outros aspectos institucionais, além daqueles de que
trata o mérito desta proposta, o acolhimento da legislação em vigor completa a
determinação constitucional. Dessa forma, entendemos que, já nesta fase de
flexibilização da exploração dos serviços de telecomunicações, cumpre-se o que
emana do texto constitucional e evita-se o que poderia ser invocado como
inconstitucional, uma vez que a exploração dos serviços fica, cabalmente, regulada
por esta Lei e pela legislação vigente.
Feitas essas modificações relatadas, acreditamos que o Projeto
original foi aperfeiçoado sem ultrapassar os limites do seu alcance e das intenções
do Poder Executivo. Nos demais dispositivos, já relatados no Item 111, o PL
1.287/95 ficou inalterado, a menos de renumeração de Artigos e parágrafos.
VI - VOTO DO RELATOR
Feitas essas considerações sobre a Mensagem nO 98 que
encaminha o Projeto de Lei nO 1.287/95, do Poder Executivo, esperamos ter
justificado a oportunidade do mérito da proposta, bem como as modificações
introduzidas. Vale realçar que, além da clareza, da precisão e da oportunidade ,
mais importante é o objetivo da Lei. Neste caso é o estabelecimento do regime de
competição na exploração do Serviço Móvel Celular e dos serviços de
telecomunicações por satélite, (objetivo permanente), e a criação de
incentivos a canalização de recursos privados para o setor de
telecomunicações, (objetivo conjuntural). Da mesma forma deve-se ter sempre
em mente o cuidado na avaliação dos custos sociais da transição de um modelo
para o outro. Neste aspecto, o impacto das novas regras de exploração dos
serviços será positivo, gerador de empregos, pelo aporte de novas unidades
produtivas, e valorizado r do patrimônio público pela obtenção de recursos externos
ao setor, sem modificar as regras de prestação dos serviços básicos de
telecomunicações.
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substitutivo ao PL 1.287/95, que submetemos a apreciação
desta Comissão, incorpora o mérito parcial de inúmeras Emendas apresentadas ao
Projeto original pelos Deputados Paulo Cordeiro de números (01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09 e 21), Roberto Campos números (14, 15, 16 e 17), Hélio Rosas
números (18, 19 e 20), Luiz Moreira números (22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28), Paulo
Bornhausen números (37, 38, 39, 40, 41 e 42) e Alzira Ewerton número (13). As
demais Emendas, dos Deputados Nelson Marchezan números (10, 11 e 12), Miro
Teixeira número (29), Romel Anísio Jorge números (30 e 31), Paulo Heslander
números (32, 33, 34, 35, 36) e Agnelo Queirós números (43, 44), não foram
aproveitadas, ou porque acentuam a discriminação ao capital estrangeiro, ou
porque ultrapassam os limites desejados para o alcance da Lei, posições
contrárias ao que entendemos adequado ao momento que estamos
regulamentando para o setor de telecomunicações.
Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do PL nO 1.287/95, na
fonna do substitutivo anexo.

Sala das Sessõ

,

de março de
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COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispóe sobre os serviços de
telecomunicaçóes e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviços de Valor
Adicionado, regulam-se por esta Lei e, no que for aplicável , pela legislação de
telecomunicações em vigor.
Art. 2° - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação de telecomunicações em vigor, em especial
a Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei,
relativamente aos serviços que menciona.

§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, interconectado à rede publica de
telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou
veiculares, de uso individual.
§ 2° - Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas jurídicas
caracterizado pela realização de atividade comum específica.

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,
realiza a recepção e transmissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofrequências pré-determinadas.

1
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§ 4° - Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada

pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações
que lhe dá supo~e,
criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenam
ento, apresentaçao,
movimentação e recuperação de informações.

Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado med
iante
concessão, outorgada, por meio de licitação, pelo prazo de
15 (quinze) anos,
renovável por igual período, observado o disposto no art. 10 des
ta Lei.
Parágrafo único - As entidades exploradoras de Serviços
Públicos de Telecomunicações ficam obrigadas a tornar disp
oníveis suas redes
para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em con
dições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar
em
concessões de Serviço Móvel Celular as permissões
do Serviço de
Radicomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgad
as anteriormente à
vigência desta Lei, nos termos dos contratos a serem firmado
s, respeitados os
respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único - As entidades concessionárias do Serviço
Móvel Celular deverão constituir, no prazo de até 18 (dezoito)
meses, a contar da
vigência desta Lei, empresas independentes que as sucederão
na exploração do
Serviço.
Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. TEL EBR ÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disp
osto no Parágrafo
único do Artigo anterior, a constituir, diretamente ou através
de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumi
r a exploração do
Serviço Móvel Celular, admitida a participação de capitais
privados, mediante
licitação entre concorrentes que não explorem o serviço
na mesma área de
concessão .
Art. 6° - O Serviço Limitado destinado ao uso do próp
rio
executante será explorado mediante autorização, por prazo inde
terminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destina
do a prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa con
stituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no país, por praz
o de 10 (dez) anos,
renovável por igual período.
Art. 7° - O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélites será explorado, mediante con
cessão, pelo prazo
de até 15 (quinze) anos, renovável por igual período, observa
do o disposto no
Artigo 1O desta Lei.
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§ 1° - A con ces são assegurará o direito à ocu paç ão, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notifica
das pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, dev end o as
esta çõe s

dos satélites localizarem-se em território brasileiro.

de con trole

§ 2°
O Ser viço de Tran spo rte de Sina is de
Tele com unic açõ es por Satélite som ente poderá ser pres
tado a enti dad e que
dete nha outorga para exp lora ção de serv iço de tele com unic
açõ es dev end o ser
ass egu rado trata men to equ ânim e e não discriminatório a todo
s os interessados.

§ 3° - As

outorgas para a exp lora ção do serv iço
esta bele cerã o que o inicio efet ivo de sua prestação se dará
som ente apó s 31 de
dez emb ro de 1997, exc eto para as aplicações em
que sejam exig idas
cara cter ístic as técn icas não disp onív eis em satélites que ocu
pem pos içõe s orbitais
notificadas pelo Brasil.
Art. 8° - A exp lora ção de serv iços de tele com unic açõ es por
meio
de satélites, para qua lque r de sua s modalidades, dep end erá
de outo rga esp ecif ica ,
nos term os da regulamentação, inde pen den tem ente de o
ace sso se realizar a
part ir do território nacional ou do exterior.
Par ágra fo único - Será dada preferência à utilização de
saté lites que ocu pem pos içõe s orbitais notificadas pelo Bras
il, nos term os que
disp use r a regu lam enta ção .
Art. 9.° - A pres taçã o de Serviço de Valo r Adic iona do
não
caracteriza exp lora ção de serv iço de tele com unic açõ es e
inde pen de de outorga,
ass egu rada , aos inte ress ado s na prestação do serviço, a utiliz
ação da rede pública
de tele com unic açõ es, nos term os da regulamentação .
Art. 10 - As con ces sõe s para exp lora ção de Ser viço Móv el
Celu lar
e de Ser viço de Tran spo rte de Sinais de Tele com unic açõ es
por Saté lite som ente
pod erão ser outo rgad as a emp resa s constituídas segundo
as leis brasileiras cuja
sed e e adm inist raçã o se localize no País.

§ 1° - É facultado ao pod er Executivo adotar, nos cas os em que o

interesse nacional ass im o exigir, o princípio da reciprocidad
e na com pos ição do
capital das emp resa s con ces sion ária s dos serv iços objeto des
ta Lei.

§ 2° - É ved ado a gov erno estrangeiro o controle, direto ou indireto,

do capital vota nte de emp resa s concessionárias dos serviços obje
to des ta Lei.

Art. 11 - Os proc ess os de outo rga para exp lora ção dos serv
iços de
que trata esta Lei dev erão con ter requisitos que propiciem
a dive rsid ade de
con trole das enti dad es exploradoras, em estí mul o à com peti
ção .
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Art. 12 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências, nas condições
estabelecidas em regulamentação.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de que
trata este Artigo serão destinados ao Ministério das Comunicações, pelo exercício
da competência de Órgão Regulador.
Art. 13 - É instituído o órgão regulador, consoante o disposto no
Inciso XI do Art. 21 da Constituição Federal, e fica o Ministério das Comunicações
investido nesta condição, com as competências de regulamentação, outorga e
fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em
vigor.
Páragrafo único - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
promulgação desta Lei, o Poder Executivo deverá encaminhar Projeto de Lei
propondo nova estrutura, abribuições, competências e vinculação, para o órgão
Regulador.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das

de março de 1996 .

...

r
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
AO PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 19 95 (00 PODER
EXECUTIVO)

Dispõe sobre a ,:,:.q:.:or8 ção do
Serviço
Mó vel
Cel ular .
sobre
tele com uni caç ões por satélites e
dá outras pro vidê ncia s .

•
o CONGRESSO NACIONAL dec reta :

Art. 10 A exp lora ção de Serviço Público de Telefonia Cel ular
.
a utili zaç ão de pos ição orb ital e de rad iofr eqü ênc ias ass
ociadas a
saté lite de tele com uni caç ões . a exp lora ção de
serviços de
tele com uni caç ões por satélite. bem assim a utili zaç ão da
red e púb lica
de tele com uni caç ões par a pre sta ção de serviços de valo r
adi cio nad o.
reg ulam -se por esta Lei e pela s disposições da legi
slaç ão de
tele com uni caç ões e de concessões em vigo r.
Art. 20 Serviço Púb lico de Telefonia Cel ular é o serviço de
tele com uni caç ões fixo ou mó vel terrestre. abe rto à cor res
pon dên cia
púb lica . que utiliza sistema de rad ioco mu nica çõe s com téc
nica celu lar
e ace sso por me io de terminais de portáteis. fixos. tran spo
rtáv eis ou
veic u lares. inte rco nec tad o à red e púb lica de tele com uni caç
ões .

§ 10 O Serviço Mó vel Cel ular. em qua lqu er de suas

mo dal ida des . será exp lora do. me dia nte con ces são . pel
o prazo de
quin ze anos. pro rrog áve l por igua l per íod o.

§ 20 As concessões par a exp lora ção de Serviço Público de

Tele foni a Cel ula r serão out org ada s. me dia nte pré via
licit açã o. a
emp res as con stitu ída s sob as leis brasileiras. que ten ham
sua sed e e
adm inis traç ão no País .
(".
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§ 3° As ent ida des exp lora dor as de Serviço Público de

Telefonia por Ro fica m obr igad as a pro ver inte rco nex ão de
suas redes
com as de Serviço Público de Telefonia Cel ular em
con diçõ es
ade qua das . equ ânim es e não discriminatórias .
Art. 3° A exp lora ção da cap aci dad e de satélites não
car acte riza a pre sta ção de serviço púb lico . ind epe
nde ndo de
con ces são . permissão ou aut oriz açã o.

§ 1° As empresas que exp lore m satélites som ent e pod erã o

tom ar disponível cap aci dad e dos mesmos par a a exp
lora ção de
serviços púb lico s de tele com uni caç ões a ent ida de que
det enh a a
res pec tiva out org a, qua ndo exigível na legi slaç ão
apl icáv el.
ass egu ran do trat am ent o equ âni me e não discriminatório
a tod os os
interessados.

§ 2° A ocu paç ão de posições orbitais not ifica das pel o Brasil

e a con sign açã o das rad iofr eqü ênc ias associadas
obs erv ará o que se dispuser em reg ula me nto .

aos

satélites

Art. 4° Serviço de Val or Adi cion ado é a ativ ida de
car act eriz ada
pel o
acr ésc imo
de
recursos
a
serviço
de
tele com uni caç ões preexistente. cria ndo novas utilidades rela
cion ada s
ao acesso. arm aze nam ent o. apr ese nta ção , mo vim
ent açã o e
rec upe raç ão de info rma çõe s.

§ 10 A pre sta ção de Serviço de Valor Adi cion ado nao

•

car acte riza
exp lora ção
ind epe nde ndq de out org a .

de

serviço

de

tele com uni caç ões ,

§ 2° É assegurada. a qua lqu er interessado na pre sta ção de

Serviço de Val or Adi cion ado . a utili zaç ão da Rede
Pública de
Tel eco mu nica çõe s, nos termos do reg ula me nto
Art. 5° É a União aut oriz ada a cob rar pel o direito de
exp lora ção de serviços de tele com uni caç ões e pel
o uso de
rad iofr equ ênc ias, nas con diçõ es esta bele cida s em reg ula me
nto .
Art. 60 A exp lora ção de serviços públicos de tele fon ia por fio
e celu lar, fixo e mó vel. dep end em de con ces são , pre
ced ida de
licit açã o. dev end o tais serviços serem rem une rad os me dia nte
tarifa.
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Art. 7° O serviço púb lico restrito, o serviço limi tad o, o serviço
de rad ioa ma dor , o serviço esp ecia l de tele com uni caç ões
e o serviço
de que trat a o art. 3° des ta Lei dep end em de aut oriz açã o
e, qua ndo
prestados sob rem une raç ão, sujeitam-se a pre ços livre men
te fixados no
me rca do.
Art. 8° Ficam tran sfor mad as em concessões de Serviço
Púb lico de Telefonia Cel vlar as permlssoes do
Serviço de
Rad ioco mu nica ção Mó vel Terrestre Público-Restrito
out org ada s
ant erio rme nte à vigê ncia des ta Lei. nos termos dos con trat
os a serem
firmados com o Pod er Executivo, respeitados os respecti
vos prazos
rem ane sce nte s.
Art.9° Ficam tran sfor mad as em autorizações, as permissões
out org ada s par a a exp lora ção dos serviços ele nca dos no §
6° do art. 33
do Cód igo Brasileiro de Tel eco mu nica çõe s (Lei n° 4.117, de 27
de ago sto
de 1962), out org ado s ant erio rme nte à vigê ncia des ta Lei.
nos termos
dos con trat os de ade são a serem firmados com o Poder Exe
cutivo, cujo
pra zo não ultrapassará a 15 (quinze) anos, pod end o ser pro
rrog ado por
igua l per íod o.

Art. 1O. Esta Lei ent ra em vigo r na dat a da sua pub lica ção .
Art. 11. Rev oga m-s e as disposições em con trár io.

JUSTIFICATIVA
o

Substitutivo ora apr ese nta do tem por obj etiv o,
fun dam ent alm ent e, permitir a mo der niza ção e a exp ans ao
das
tec om uni caç ões no Brasil.
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As atuais práticas protecionistas inibidoras da con cor rên cia
e
o
excesso
de
reg ula me nta ção .
próprias
do
mo del o
desenvolvimentista e intervencionista con sag rad o nas déc ada
s de 60 e
70. que imp lico u na esta tiza ção de imp orta nte s setores da
eco nom ia
nac ion al. resultou na disseminação de privilégios. no estí
mulo ao
cor por ativ ism o e num a insuficiente e inef icie nte pre sta ção
de serviços
públicos. sob retu do no setor de tele com uni caç ões .

o

pro jeto sob exa me nao rom pe com as prá tica s antes
referidas. nem permite ou estimula a mo der niza ção . a exp
ans ão da
cap aci dad e e a pre sta ção ade qua da de serviços púb
licos de
tele com uni caç ões . por isto que não cor res pon de aos
propósitos
modernizadores desta Casa. expressos na Emenda Constitu
cional n°
8/95 .

Sala das Sessões, 15 de abril de 1996.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1287/95

Nos termos do Ali . 119, caput, II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação , na Ordem do Dia das Comissões, de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 09/04/96, por sete sessões, esgotado o prazo, foram
recebidas 85 ( oitenta e cinco) emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 18 de abril de 1996

L/~J/t-

Te-

Maria Iv"one do Espirito Santo
Secretária
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Brasília, em

PC de outubro de

1999.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que o Congresso Nacional, em
sessão conjunta realizada no dia 15 de setembro do corrente ano, aprovou o veto parcial
aposto pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei da Câmara
nO 32, de 1996 (PL nO 1.287, de 1995, nessa Casa), que "dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o órgão regulador e dá outras providências".

Atenciosamente,

Presiden e

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
vpl/.
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Brasilia,

12 de

dezembro

de 1 995.

MEMO. N9

DA: Diretora da COORDENAÇÂO DE COMISSOES PERMANENTES
A CONISSÂO DE

T~BALHO,

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Senhor (a)

Secretário(a)

Em cumprimento ao despacho do Sr. Presidente

, emXane«o, solicito
---------------------------------------v. S~ a gentileza de apensar o(s) Projeto(s) DE LEI N9S
821 /95 , 1. 117 /95 e 1. 168/95

n9

•

1.287/95

a

ao de

•

Atenciosamente

I
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DISTRIBUIÇÃOIREDISTRIBUIÇÃONISTA

A(o) Sr(a). Deputado(a):

Comissão:

Em _ / _ / -Asso:
A(o) Sr(a). Deputado(a):

Presidente
Comissão:

Em _ / _ / - Asso:
A(o)(Sr(a). Deputado(a):

Presidente
Comissão:

Em _ / _ / - Asso:
A(o) Sr(a). Deputado(a):

Presidente

Comissão:

Em _L-/_ Ass.:
A(o) Sr(a). Deputado(a):

-

Presidente
Comissão:

~ I

Em _ / _ / -Asso:
A(o) Sr(a). Deputado(a):

Presidente
Comissão:

Em _ / _ / - Asso:
A(o) Sr(a). Deputado(a):

Presidente
Comissão:

Em _ / _ / - Ass.:

P~idente

..
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1287/95

Nos termos do Art . 119, caput, 11 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação , na Ordem do Dia das Comissões, de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 09/04/96, por sete sessões, esgotado o prazo, foram
recebidas 85 ( oitenta e cinco) emendas ao Substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala da Comissão, 18 de abril de 1996

l I ?}

~

~ -.., v~v) VV--

Maria I-fone do Espirito Santo
Secretária

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

EMENDA

CAMARA

DOS

NQ

01/Q0
•

DEPUTADOS

CtASSInCAClO ----.:"""-=--7'1""'-- - - - PIUTO DE LEI H2

SUBSTITUTIVO
12B7

/ 95

( ) SlfIESSIVA

( ) SUBSTITUTIVA

( ] WTIIlATlVA

[ ] ItOIlInCATIVA

(xJ fillTIVA DE

I com~ DE CI e: NCI A E TECNOLOG I A, COMUNICAC1l0 E INFORMATICA
AUTOR

OEl'UTfilO

PARTIDO

PFL

LUIZ MOREIRA

r= 1 ' 1

T Uf -,
I BA 1

?&6IlIA

TEITO/JUSTIFlCACAO
INSIRA-SE NO ART. 2º, § 1º, "IN FINE", A EXPRESS1l0
COLETIVO", FICANDO O § 1º COM A SEGUINTE REDAÇIl0:

"OU

Art. 2º ....

I

"Serviço M6vel Celular ~ o serviço de teleco: municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública,
que
§ 1º -

O I utiliza sistema de radiocomunicações com

t~cnica

celular,

interco-

~

nectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio

:>W

terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso
ou coletivo."

o
z
:0

~

-

individual

JUS T I F I C A T I V A

Ul

w

de

A proposição tem por objetivo conferir maior abrangê~
Icia ao conceito de Serv iço M6vel Celular, de forma a possibili tar tam

I

~ I b~m o

uso coletivo dos terminais portáteis. Embora o aparelho celuUl lar apresente características que o conduza ao uso preponderantemen
~ Ite individual, entendemos que sua finalidade tamb~m pode vir a se
prestar ao uso coletivo. Isto ocorre particularmente nas
localidades onde não existem linhas físicas e o sistema de rádio
apresen-

r-

~a-se muito oneroso. Como exemplo, cito que, no meu Estado,
a
~ELEBAHIA já destinou, em algumas localidades, terminais para
uso
:oletivo, em atendimento à demanda de determinadas comunidades.
XXXXXXXXXXXXXX
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TEITO/JUSTIFlCAtAO
INCLUAM-SE NO ART. 13 OS PARAGRIf"OS 2º, 3º e 4º, RENUMERAN
PARAGRAFO ONICO, COM SUBSTITUIÇ~O DA EXPRES

Art. 13 . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias

I

I Publicação

desta Lei, o Presidente da República deverá

da
encaminhar

O I Projeto de Lei propondo nova estrutura, atribuições, competências e
r.n

~

,

vinculação para o Orgão Regulador.

UI

~

§ 2º - Até que venha a ser instalado o Orgão Reg~
lador referido no parágrafo anterior, o ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Na

r.n
UI cional que o fará no uso de suas prerrogativas constitucionais, em
:0
especial no exercício da competência exclusiva de fiscalizar e conr..>

•

~ :trolar os atos do Poder Executivo,

~ I no

de conformidade com o

disposto

inciso X, do art. 49, da Constituição Federal •

r.n
Z
§ 3º - O Congresso Nacional apreciará o ato citado

~

no parágrafo anterior no prazo de até 60 dias, a contar da data do
recebimento da mensagem.
§ 4º - Decorrido o prazo de 60 dias, a não

manlestação formal do Congresso Nacional importará na validação · do ato
o Executivo, de acordo com a legislação em vigor.
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TEXTO/JUSTIFlCACAO
JUS T I f

I C A T I V A

A presente proposição tem por objetivo primordial definir
p s princípios legais que deverão balizar a participação mais efetiva
do Congresso Nacional nas decisões relativas à outorga e

renovação

~ e concessões para exploração dos serviços de telocomunicações.
I

01

U)
Q:

Com essa iniciativa, buscamos, até que venha a ser insta-

ado o Orgão Regulador referido no inciso XI do art. 21 da

Consti-

W uição federal, estabelecer uma parceria do Congresso Nacional
j

o

z
~

com

Executivo no processo de outorga dos serviços de telecmunicações ,
ue deverão ocorrer por meio de licitação. Isto se justifica, funda
entalmente, ao considerarmos a magnitude do potencial do

mercado

rasileiro, o montante de recursos envolvidos e a acirrada

concor-

:0 ênca que deverá advir por parte dos agentes econômicos privados

~~statais,

e

nacionais e internacionais. Nesse contexto,entendemos que

~b Poder Legislativo, no exercício de suas prerrogativas constituci~

~ tais,

~

não poderia deixar de compartilhar, pelo menos nessa

fase de

transição, das decisões sobre o futuro da exploração comercial dessa
~obiçada

fatia de mercado, até mesmo como forma de assegurar

maior

participação democrática da sociedade, transparência e legitimidade
em todas as etapas de abertura desse importante setor a

iniciativa

privada, a ser conduzida pelo Poder Executivo.
Assim, no parágrafo 1º, substituimos a expressão
~xecutivo por "Presi~nte da RepGblica",
~exto

para dar-lhe adequação

constitucional(art.61).
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TEXTO/JUSTIFlCAC10
que o ato de outorga ou de renovação
Poder Executivo somente produzirá efeitos legais após

.

I

do

manifestação

do Congresso Nacional, o qual o faiá no exercicio de suas prerroga-

!tivas constitucionais de fiscalizar e controlar os atos do Poder
i

'

,Executivo, de conformidade com o disposto no inciso X, do art.

49

da Constituição Federal. Para garantir a necessária celeridade

ao

iprocesso, fixamos um prazo máximo de 60 dias para que o Congresso '
I
O Nacional formalize a sua manifestação acerca do ato do Executivo ,
U) devendo as duas Casas manifestarem-se,

cada qual, sucessivamente em

IX

W até 30 dias, findo os quais o silêncio importará em concordância tá

:>

cita ou validação do ato do Executivo. Imaginamos que, na regulamen

O

tação, deverá a Mensagem do Executivo ser apreciada apenas

Z comissões permanentes competentes de cada Casa, as quais
U) fazê-lo

pelas
poderão

separadamente ou em reunião conjunta.

W

lO
(j

Antes de fazermos essa proposição analisamos com profundi

~ I
-

~

pade os aspectos constitucionais envolvidos. Evidentemente, a Consti

I

~ r uição em vigor não atribui competência especifica ao

Z para
I-!

Legislativo

homologar atos do Executivo da natureza do que ocorrerá, a não

er os que tratam sobre radiodifusão. Entendemos, porém, que

não

averia extrapolação dos limites de delegação legislativa se a paricipação viesse a ocorrer sob o amparo do inciso X do art. 49,
ob a forma de manifestação, no exercicio de sua competência

e
de

iscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Além disso,

o

nciso XI, do art. 21, com a redação dada pela Emenda Constitucional
Q

08, estabelece que a lei ordinária disporá sobre _a___o_r_9""--a_n_i_z_a. ç_ã_o_
..

os servi os

a cria ão de um ór ão re ulador e outros as ectos

nstitucionais. Portanto, a

presente

proposição,

mesmo

\
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I
I alcance parcial, pode ser vista como regulamentadora de parte desses
I princípios, porquanto insere-se também no contexto de "outros aspe~
I tos institucionais". Não entendemos, por outro lado, que assim procedendo estejamos invadindo a competência de outro Poder. Ao

con-

trário, pretendemos dar maior respaldo às suas decisões.
Esperamos aSSlm que a presente emenda venha a complemenI tar outras afins e aprimorar o texto do Poder Executivo.
I
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TEXTOIJlSnnCAC10

Dê-se a seguinte redação ao § 2° do art. 2° do Substitutivo do
Relator:

Serviço Limitado é o s~rviço de telecomunicações, quaisquer que
sejam as formas e os meios utilizados, de âmbito interior ou internacional.
destinado ao uso de pessoas fisicas ou jurídicas constituídas segundo a
legislação brasileira, com sede e administração no País, podendo ser
interconectado à rede pública de telecomunicações.

,

OI
(J)
~

W

JUSTIFICATIVA

)

O
Z

A redação do § 2° do art. 2° do Substitutivo do Relator é peculiar ao
Serviço Limitado privado. Existem outras modalidades de Serviço Limitado
de prestação em base comercial a terceiros, sendo essencial a esse serviço a
garantia de interconexão com a rede pública para assegurar a utilidade do
servIço.
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Acrescente-se a expressão "e do Serviço Limitado" no parágrafo
único do art. 3° do Substitutivo do Relator após a denominação "Serviço
Móvel Celular ".

JUSTIFICATIVA
OI
U)

o::

w

o parágrafo único do art.

3° do Substitutivo do Relator assegura a
interconexão do Serviço Móvel Celular com a rede pública. O mesmo
tratamento deve ser dado ao Serviço Limitado.
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Dê-se a seguinte redação ao § 3° do art. 3° do Substitutivo do
Relator:

"§ 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão outorgada por meio de licitação, pelo prazo de 30 (trinta) anos,
prorrogável por iguais períodos, observado o disposto no art. 10 desta Lei"
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Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo
período de retorno. Eles devem ser atualizados pennanentemente, confonne
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os usuários dos serviços.
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Substitua-se a expressão ''por prazo de 10 (dez) anos, prorrogável
por igual período" pela expressão "por prazo de 15 (quinze) anos,
renovável por iguais períodos", observado o disposto no art. 10 desta Lei, no

art 6° do Substitutivo do Relator.
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Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo
período de retomo. Eles devem ser atualizados permanentemente, conforme
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os usuários dos serviços.
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Além disso, o prazo das permissões vigentes já é de 15 anos.
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Dê-se a seguinte redação ao art. 7° do Substitutivo do Relator:

"Art. 7° - O Serviço de Telecomunicação por Satélites será
explorado mediante concessão, pelo prazo de até 30 (trinta) anos.
prorrogável por iguais períodos, observado o disposto no art. 10 desta Lei".

JUSTIFICATIVA
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Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo
período de retomo. Eles devem ser atualizados permanentemente, conforme
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os usuários dos serviços.
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Suprima-se a disposição do art. 59 do Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA
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A criação de empresas controladoras e coligadas pelas atuais
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações para prestação de
serviço móvel celular já está contemplada no § único do art. 40 do
Substitutivo do Relator. Não se justifica a criação de novas empresas
estatais para exploração desses serviços.

j

O
Z

Renato Johnsson

inl
LUI

Deputado Federal

;~

1
UI
-

•

_

I

I

~:

f-I

001

Z I
~

\ul1 WWT AI

11/04/ 96

MU

/ '" V

7'V~ - ~I ~~ ~

-

~\

•

;~iliA

,

EMENDA

--

NQ

09/96
CÃMARA

DOS

DEPUTADOS

r----

PIO.ETO DE L!1 112 ------:

( ) strlESSI t,t,\
( 1 AaUTlHATIVA

1.287

I COIUSS60 C(

.I

~------------- ~m~ ~~----~r--

CIENCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇ~O

( ) SlISTITUTIVA
IIOOIFltATIVA

oa

~

c ) ,.,mVA DE

INFORf'íI{TTCA

IWlOi

DE1UTADO

RENATO JOHNSSON
mOIJlSTIfICACÁO

Dê-se a seguinte redação aos artigos 10 e 20 do Substitutivo do
Relator:
Art. 10 - Os serviços de telecomunicações serão explorados pela
União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a
pessoas naturais ou jurídicas, cqnforme disposto em Lei.
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Art. 2 - A exploração do Serviço Móvel Celular, do Serviço de
Telecomunicações por Satélite, a utilização de satélites para exploração de
serviços de telecomunicações e o uso da rede pública de telecomunicações
para prestação de serviços de valor adicionado se regem por esta Lei.
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Os arts. 10 e 2 do Substitutivo são praticamente idênticos: o primeiro
diz que a organização dos serviços de telecomunicações, inclusive daqueles
que menciona, se rege por esta Lei e pela legislação de telecomunicações; o
segundo diz que a organização dos serviços se rege por esta Lei e pela
legislação de telecomunicações.
Até mesmo para evitar questionamento quando a constitucionalidade
da lei recomenda-se que o art. 10 referende a legislação vigente sobre os
serviços de telecomunicações em geral.
Os serviços, específicos mencionados no projeto serão regidos pelo
disposto nesta Lei. E o que diz o artigo 20 com a redação proposta.

Renato Johnsson
Deputado Federal

. - - - EMENDA

CÃMAAA

DOS

NQ

)O/qb
7

DEPUTADOS

, . - - - - ?iO.ETO DE LEI 112

1.287

ICOIIl

I

/

( J SlPIESSlVA
[ ] AWITDIA TIVA

95

CIENC!A E TECNOLOGIA,

ss.;Q C(

COMUNICAÇ~O

E INFORMATICA

AUlOl

rAI TIDO

RENATO JOHNSSON

OEPUTADO

(]

00 SlISTlTUTIVA
( 1 IIOOIrn'ATIVA

~mVA

DE

T JI ;
l.f

PP8

PR

TEXTOIJJSTInCAC10

Mantenha-se a redação do § 3° do art. 2° do Projeto em substituição à
redação do art. 4° do Substitutivo. Assim, o art. 4° do Substitutivo passa a ter
a seguinte redação:

"Art. 4° - Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel
Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre
Público Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos termos
dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os
.
respectivos
prazos remanescentes. "
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A redação do § 3° do art. 2° do Projeto é mais objetiva do que a
disposição do art. 4° do Substitutivo que, à falta de definição de critérios
para transformação das permissões do Serviço de Radiodifusão Móvel
Terrestre Público Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular, consagra
o arbítrio do Poder Executivo para aprovar ou não a transformação, Sugerese, por isso, manter a redação constante do § 3° do art. 2° do Projeto.
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Dê-se ao parágrafo único, do art. 40 do Substitutivo do Relator, a
seguinte redação:

"A rt. 4° - ...
Páragrafo único - A trf:lnsformação das permissões de Serviços de
Readiocomunicação Móvel Ten-estre Público Restrito em concessão do
Serviço Móvel Celular poderá ser condicionada a constituição de
subsidiárias integrais ou sociedades controladas ou coligadas para
exploração desses serviços. "
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A redação proposta objetiva evitar ou reduzir os riscos do direito de
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recesso.
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Dê-se a seguinte redação ao § lOdo art 10 do Substitutivo:

"No interesse público, o Poder Concedente poderá estabelecer
restrições à participação de estrangeiros, pessoas naturais e jurídicas, no
capital de concessionárias dos ~erviços de que trata essa Lei, observados os
tratados e convenções internacionais e acordos de reciprocidade . "
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JUSTIFICATIVA
As restrições à participação de estrangeiros, pessoas naturais ou
jurídicas no capital de concessionárias e pennissionárias de serviços de
telecomunicações é uma questão polêmica do ponto de vista político,
diplomático e econômico, A limitação numérica não é recomendável, pois
nivelaria situações díspares, A redação leva em consideração tratados e
convenções internacionais e acordos de reciprocidade os quais contemplarão
naturalmente convenientes estratégicos peculiares a cada caso,
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Dê-se ao art. 13 do Substitutivo a seguinte redação:
,

"Art. 13 - Até que seja instituído o Orgão Regulador das
Telecomunicações a que se refere a Emenda Constitucional nO 8/ 95, é
mantida a competência norma~iva do Poder Executivo no que se refere a
telecomunicações ".
,
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Art. 13 do Substitutivo institui o Órgão Regulador das
Telecomunicações sem definir sua natureza jurídica, vinculação, estrutura,
competência e sem até mesmo nominá-Io. Tendo em vista que o Projeto em
tela não objetiva regulamentar a Emenda Constitucional n° 8/95, mas apenas
dispõe sobre determinados serviços, propomos a redação em tela que mantém
a competência normativa do Ministério das Comunicações até que se institua
o Órgão Regulador.
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Dê-se ao parágrafo único, do art. ao a
designação de § 1°, adicionando-se o
.parágrafo 2° com a seguinte redação:

"§

~

- A utilizaçAo de saté lites que ocupem posições orb itais not ifica das
por
out ros pafses estA con dici ona da à pré via coordenaçao
com a adm

inistração
bra sile ira das pos içõe s orb itais e freq üên cias associadas, e a
que sua contratação se
faça jun to a representante legal no Bra sil."

JUS TIF ICA TIV A

•

A preferência para a utilizaçao de satélites brasileiros deve ser assegurada
na lei, de
modo claro e
Executivo .

preciso, permitindo balizar a posterior regulamentação da
matéria pelo

A emenda proposta visa orientar condições essenciais para análise com
parativa das
possibilidades de vez que é admitida a utllizaçao de satélites que
ocupem
posiçOes orbitais

consignadas a outros parses.

Nessa situação é imprescindível que seja realizada a coorden
ação (compatibilização)
com administração brasileira, objetivando resguardar os inte
resses do Pars tanto no
espaço orbital quanto no espectro de radiofreqüências
como assegurar que a
comercialização se dê sob as regras e implicações da legislaç
ão, inclusive tributária, do
Brasil.
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EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 10 E EMENDA SUPRESSIVA
MANTIDO
AO PARAGRAFO 1º DESTE ARTICO, FICANDO ASSIM
O PARAGRAFO 2º

Artigo 10 - A exploração dos serviços de telecomunicações.
dispostos nesta lei. será outorgada a empr~sas brasileiras
habilitadas. nos tennos da regulamentação. que tenham pelo
menos 5 1~/O (cinquenta e um por t;ento) do capital votante
pcrtencentes, direta ou indiretamente. a brasi leiros.
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A presente proposta. de restabc:ler o texto origmal do prOjeto de Lei,
vem ao propósito dc estruturar. coerentt:meIlte. à todos os serviços dispostos pelo
pro.ieto. a nova regulamentação das tdecomWllcações. ora noncada pela Emenda
ConstituclOnal 8/QS . Nesta linha. encontra-se a I~i 8977/9'5 - TV fi Cabo - e toda
proposta c a regulamentação do Poder Executivo ~)I)bre a matéria.
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Quanto ao conteúdo. de amplo conhecimento do Congresso NRclOnal
sua pertinência e cOl1veniéncia. inclusive exposto. no Projeto de Lei 1.117/95. de
nOSSA autoria c em inúmeras emendas e propostas que ora tramitam no Lc~uslativo.
abordAm o Assunto em vasta amphtude . Mas. vale a pena ressaltar que mesmo com R
proposta do Ciovemo. de penmtu a partIcipação de até 49 u/0 capital votant\! au
invcstim("nto estrangclro ~ atualmente. uma das ou a maior abertura neste setor no
mundo . Fnmqueá-Io. de forma indiscriminada. é uma aventura sem retorno que. SI.!
amRnhã p("rd~nnos () controle - principalmente do procc~so evolutivo tecn()'ó~iI.;o ".
estaremos relegados a uma sOhCrMlft de menor nível.
Robu~tccendo

esta opinião. descreve-se ft ~egUlr matéria publicada
pelo periódico espeCIalizado em teJecomumcaçõcs. rELECOM. edição de marçol9f:>.
que refere·se a tão propaJnda "nhertura" no capital estrangeiros nos LU.A. :
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"O Tt:iecommW1icarions Act também fez wna pequena alteração
na qut!stão da propriedade por estrangeiros de operadoras de
(cJccomunicaçoes. limitada por lei. desde 34. a 2~% das ações
~om direito a voto. A única alteração feita pelo Congresso, ~
incluída na nova lei. foi apenas para pennirir que ~stranllgeíros
ocupem posições de comando nas empresas onde têm essa
participação. A confusão armada no Brasil com a passagem
dessa lei no E~tados Unidos se deve. possivelmente. a
declarações do ~hairman da FCC. Reed Hundt. que divulgou.
com o certo estardalhaço. uma abertura total do mercado
americano de telecomunicações a investimentos estrangeiros.
Hundt e~tá, confessadamcnte. fazendo lobby pela abertura dos
mercados \!uropeu e japonês - mas também. daro. de qualquer
outro mercado que possa interessar as companhias de seu país.
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1\ verdade t! que o limite à propriedadt! de operadoras de
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telefonia amencanas por operadora~ estrangeiras pennanece
mUito restrito - multo mais restrito do que pproposta de 49~/o
que tramita no Congresso brasileiro. e que não envolverá
nt:nhuma investigação de alto nível sobre () investidor. Aqui. um
investidor estrangeiro não pode comprar mais de 250/0 de uma
operadora de telefonia e mesmo para comprar menos de ::!.5~/o é
muito complicado. de acordo com o analista David Goodtree.
que acompanha a indústria de telecomunicações na Forrester
Rescarch. empresa de pesquisa de mercado de Cambridge.
Vhlssachustts. Goodtree deu boas risadas ao ser informado das
declarações de Hundt no Brasil. "Ele pode dizer o que quiser.
mas qualquer pedido superior a 25~~ não tem a menor chance de
5er aprovado". garante. "Nio é possível autorizar uma
empresa estrAnae1ra a tomar controle de um paatrlmônlo
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"
lemhrando qUI UI operadora! interçouectam o governo e as
lnstaJacões milhar" amerltanas. Dor exemplo.
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As declarações de Hundt resultam da publicação. em novembro.
pela FCC. de um conjunto de nOlmas para regular o assunto. No
ano passado. ~ela prim~jra vez na rustória da FCC. ela teve que
I:xarn.mar pedidos de mvestunento estran8ciro em operadoras
amencanas (Sprint e Mel). o documento apenas consolida as
no~a,s irnprovisad.as pela FCC para tratar das propostas de
Ilcgoc1O da france relecom, da Deutsche Tdekom c da British
Te!~com, E introduz duas novidades: deva () limite de 20 para
25 /0 e adrrute o exame de propostas acima de 25(%.
"Mas ninguém em seu juizo perfeito acredita que um
Investimento acima de 2~% seja aprovado". aposta Goodtree. a
Francc Te1ecom e a Deutsche Telekom foram autonzadasa
comprar :2Oo/ó da Sprint e a HT pôde comprar 20% da Mel.
depois de quase um ano de negociações com a FCC (e com o
Departamento de Justiça.. que também tem que aprovar este tipo
de negócio) Mas a aprovação envolveu os governos dos tres
países europeus e só ocorreu mediante cinco rigorosas
,-=ondições: a Sprinnnnnt terá que ser considerada operadora
dominante na França e na Alemanha. ou se.la. receber o mesmo
tnltamemo regulatório que a France T e1ecom ~ a Deutsche
Telekom recebem : a Sprint não poderá aumentar o número de
cm.:uitos cnm esses dois países. enquanto não ocorrerem as
refonnas desejadas pela FCC. estabeleceu-se wn sofisticado
padrão de relatórios detalhados das atividades à FCC. do valor
das tarifas adotadas aos serviços oferecidos t! aos detalhes
técnicos desses serviços: as tarifas internacionais acordadas
entre França e E!'tados Unidos terão que ser reduzidas ao nível
das tarifas entre Inglaterra e Estado~ Unidos no prazo de dois
.UlOS: e. tina I mente. a Sprint terá que se apresentar li FCC em 98
pUTA dar satlsfação do estado das reformas na França e na
Alemanha (e a FCC se reserva o direito de cancelar a
autorização para o neg.ócio. se não tlcar satisfeita com os
resultados), \1as essa decisão não foi sequer tomada pelo
( 'onuressn
• ~ da esfera exclusivn da FCC. e o Congresso não
... mexeu 118 autoridade da comissão. apesar de lndas as ameaças.
panlcularmente ao longo do último ano."
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, PL 1287/95
EMENDAS MODIFICATIVAS AOS SEGUINTES DISPOSITIVOS:

1. ARTIGO 3°, MANTIDO O PARÁGRAFO ÚNICO:

"Parágrafo 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado
mediante concessão, outorgada por meio de licitação, pelo
prazo de 30 (trinta) anos, renováveis, observado o disposto no
artigo 10 desta Lei ."
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"2. Artigo 6° - O serviço limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo
indeterminado, sendo inexigível a licitação para a outorga e,
quando destinado a prestação a terceiros, será explorado
mediante permissão, por meio de licitação, pelo prazo de 15
(quinze) anos, renováveis, observado o disposto no artigo 10
desta Lei ."
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"3. Artigo 7° - O Serviço de Transporte de Sinais de

zl

Telecomunicações por satélites será explorado, mediante
concessão, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, renováveis,
observado o disposto no artigo 1O desta Lei."

Ul I

~

JUSTIFICAÇÃO
A interpretação implícita nos artigos são sentido de preservar a atual
outorga, renovando periodicamente seus prazos, se esta estiver operando dentro dos
padrões definidos pela lei e pelos atos regulamentares pertinentes. Aliás, como é tratada
em todo o mundo a questão e, no Brasil, é a situação da radiodifusão, em conformidade
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com o comando constitucional dado à matéria, onde se renova o prazo desde que
cumpridas as fonnalidades cabíveis. Entretanto, com o texto - renovável por igual
período - no singular, pode-se, futuramente, questionar a renovação se por única vez ou
não.
Quanto ao prazo de 30 anos, é condizente aos investimentos que
estão projetados para este mercado. Em confonnidade com os dispositivos definidores de
prazos de outorga para investimentos em infra-estrutura, na geração de energia elétrica
que é de muito menor monta, o prazo é d~ 35 anos ora definido pela Lei 9.074/95, em seu
artigo 4°, parágrafo 2°, o que se propõe é de pelo menos, se fixar este tenno em 30 anos,
que já é muito menor ao do precedente citado, inclusive, a atual legislação que dispõe
sobre a Regulamentação dos Serviços, Decreto 57.611/66, defende em seu artigo 54, que
o prazo poderá ser tnntenal não se vislumbrando nenhuma razão para o prazo ser
diferente.
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Com relação aos serviços limitados, o nobre relator, não os inclui
nas exigências do artigo 10, da empresa brasileira e da exigência de montante de
participação nacional na composição da empresa outorgada, a proposta visa dar tratamento
isonômico à todos os serviços que se dispõe a lei a regulamentá-los.
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Assim, entendemos ser importante deixar esta questão bem clara e
objetiva no tocante às renovações, quanto aos prazos, equinimizá-Ios aos investimentos
projetados - até pelo próprio Governo Federal- e também tratar todos os serviços, inclusos
no presente projeto, de fonna linear por serem congêneres, enfim, se propõe esta emenda
no sentido de valorizar ainda mais este promissor mercado.
Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PMDB - SP
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Dá nova redação ao Parágrafo Unico do artigo 4°.

Art.4°- ...
,

Parágrafo Unico - As entidades concessionárias do Serviço
Móvel Celular deverão constituir, a contar da vigência desta Lei,
empresas independentes que as sucederão na exploração do
Serviço.

o(J)
o:
w
j

O
Z

JUSTIFICAÇÃO
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texto proposto pelo Relator para o artigo 4°, como ele próprio
u argumenta em seu relatório, objetiva a completa abertura do mercado brasileiro à
= 1 exploração dos serviços de telecomunicações via satélite, em qualquer de suas
~ I
modalidades, mediante outorga específica e acesso a partir do território nacional ou do
1- 1
(1) 1 exterior.
Entretanto, o parágrafo único do art. 4°, ao estabelecer o prazo de
z l
até 18 meses para que as entidades concessionárias do Serviço Móvel Celular constituam
empresas independente que as sucederão na exploração do referido Serviço, debilita o
sistema Telebrás no mercado de ações, podendo causar prejuízos aos seus acionistas
minoritários.
A eliminação do prazo faz-se necessária para permitir um processo
que não cause danos aos proprietários do sistema e para assegurar procedimentos e
proteções aos acionistas minoritários.
A introdução do prazo engessa o sistema e afronta o próprio espírito
da lei que é o de estimular a livre competição entre os vários agentes que irão explorar, no
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caso, o Serviço Móvel Celular. São as próprias forças do mercado que vão detenninar o
prazo para que as entidades concessionárias constituam as empresas independentes que
explorarão o Serviço, podendo elas se constituir até mesmo antes dos 18 meses fixados
pelo relator.

Sala da Comissões,
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EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 4° DO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PL 1.287/95

Artigo 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar
em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre PúbJicoRestrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos
termos dos contratos a serem firmados e do prazo de
renovação conforme definido pelo caput do artigo 3° desta lei,
respeitados os respectivos prazos remanescentes.
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No objetivo de oferecer regras equânimes para todos os
competidores, a presente emenda visa adaptar, com relação aos prazos concessionários, as
atuais outorgas das entidades exploradoras, denominadas operadoras titulares da sub-faixa
"A", ao mesmo direito contratual da cláusula renovatória que será inserta nos futuros
contratos das outorgadas da sub-faixa "B".

~

Além disto, estas atuais operadoras, de capital estatal na sua ampla
maioria terão seus ativos expressivamente valoriazados quando de suas eventuais
privatizações, em conseqüência, majorando em larga escala o que se planeja arrecadar
com as vendas destes patrimônios públicos.

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PMDB - SP
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EMENDA MODIFICA TIVA AO ARTIGO tIDO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PL 1.287/95
"ARTIGO 11 - Os processos de outorga para a exploração dos
serviços de que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem
a diversidade de controle das entidades exploradoras, em estímulo à
competição e às formas de interconexão e interoperabilidade, nas
condições estabelecidas por regulamentação própria e constantes nos
editais de licitação."
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As regras de interconexão e interopenabilidade das redes, nos seus aspectos
de frequência e nos serviços no de telecomunicações são basilares e devem preceder à
abertura do processo licitatório.
Estas normas são imprescindíveis para a justa competição na licitação tanto
sob o prisma da transparência, quanto da definição de custos a ser proposta pelo licitante.
Se definir estas regras depois da iniciado o serviço é de extrema
imprudência e poderá prejudicar à todos os interessados, especialmente o consumidor.
Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal! PMDB - SP
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Dê-se ao Art. 10 e seus parágrafos do Substitutivo ao Projeto de
Lei nO
1287/95 a seguinte redação :

"Ar t. 10 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e
de
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite
somente poderão ser
outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras, com
sede e administração
no País , e que , cumulativamente, peencham os seguintes requisitos:
I - não tenham participação em seu capital votante, direta
ou
indiretamente, de governo estrangeiro ou empresa sob seu controle~

(.1) 1

Z
I-j

II - pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) do seu capital vota
nte
pertençam, dire ta ou indiretamente, a brasileiros~
UI - a participação de cidadãos não brasileiros nos órgãos
de
administração não ultrapasse, em proporção, á participação estrang
eira no seu capital
votante.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos casos em
que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência con
tida no inciso lIo"
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JUSTIFICAÇÃO

o texto proposto pelo Relator não estabelece nenhuma restrição quanto à
detenção, por capitais estrangeiros, do controle acionário das empresas concessionárias
dos serviços em questão, deixando ao arbítrio do Poder Executivo o estabelecimento de
alguma exigência dessa natureza, em cada caso, baseado no princípio da reciprocidade.
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A existência desse tipo de poder discricionário inibe, em vez de estimular,
o investimento estrangeiro no setor.
A emenda ora proposta pretende resolver essa questão invertendo a forma
de sua abordagem: explicitar a restrição no texto legal e dar ao Poder Executivo condição
de reduzi-la ou mesmo de eliminá-la, quando o interesse nacional assim o exigir. A forma
de exercício dessa capacidade poderá, sem dúvida, ser baseada no princípio da
reciprocidade, como prevê também a legislação norte-americana recém aprovada.
Adicionalmente, a emenda pretende estimular a geração de empregos de
alto nível no País, ao determinar que os órgão de administração das concessionárias
tenham participação de cidadãos brasileiros em proporção não inferior à participação
nacional no seu capital com direito a voto.
Finalmente, a emenda amplia a restrição, contida no Substitutivo, quanto
à participação direta ou indireta de governos estrangeiros no capital votante das
concessionárias. De acordo com o texto do Relator, essa restrição limitava-se à
impossibilidade de detenção do controle acionário por parte de governos estrangeiros; a
emenda a estende qualquer participação no capital votante, não apenas de governos
estrangeiros mas também de empresas sob seu controle. Pretende-se com isso eliminar a
possibilidade de
ingerência de governos estrangeiros na gestão das empresas
concessionárias dos serviços em questão.
Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PMDB - SP
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EMENDA AO PL 1.287/95 NA FORMA DO SUBSTITUTIVO
APRESENTADO PELO RELATOR
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 5°:

o
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ARTIGO 5° - Ficam as empresas, enquadradas no parágrafo único
do artigo 4° desta lei, autorizadas a constituir empresas subsidiárias
ou associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular,
admitida a participação de capitais privados, que não explorem o
serviço na mesma área de concessão.
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A lei de constituição da empresa TELECOMUNICAÇÕES
BRASILEIRAS S/A - TELEBRÁS, nO, 5.792, de 11 de julho de 1972 não atribui, entre as
finalidades da "Holding" TELEBRAS, a condição de exploradora dos serviços, seu
objetivo não é de operação direta, conforme dispõe o artigo 3°, inciso V, da citada Lei,
está expresso e objetivamente consignado, com relação à exploração dos serviços, o
intuito de a TELEBRÁS ser unicamente uma empresa com função de "Holding" do
Sistema e com controladora não estará apartada deste processo de prováveis composições
de capitais nas novas empresas.
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Portanto, se prevalecer o texto do artigo 5°, do substitutivo,
lei e a estrutura do sistema nacional em foco,
como está disposto, fere a mencionada
,
porque não pode a TELEBRAS instituir-se, diretamente como exploradora, para receber a
outorga da concessão, isto deve ser feito por intermédio das operadoras titulares da então
pennissão do serviço.

o(J)

Assim, no sentido de se evitar questionamentos jurídicos
futuros, propomos a presente emenda.
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Sala das Comissões,
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MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PMDB - SP
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EMENDA ADITIVA DE PARÁGRAFO 2° AO ARTIGO 12
DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PL 1.287/95,
RENUMERANDO O PARÁGRAFO ÚNICO PARA 1°:

"ARTIGO 12 - ...

o

"Parágrafo 10 - .••

~

"Parágrafo 20 - A cobrança mencionada no caput deste artigo deverá

cn

I.IJ

ser feita em moeda nacional corrente, sendo seu valor pago da
seguinte forma, 10% (dez por cento) na adjudicação do processo
licitatório e o restante parcelado anualmente, a contar do pagamento
inicial, pelo mesmo prazo da outorga original."
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As atuais experiências internacionais desta forma objetiva de seleção, o
leilão, são ainda incipientes e não estão totalmente sedimentadas sob vários aspectos.

Um deles é o da possibilidade de o mercado se tomar concentrado,
prejudicando a ampla competição, exemplos: a Grécia (único país na Europa a adotar este
sistema) e os primeiros leilões de PCS nos E.U.A.
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o segundo é, em consequência do primeiro, serem alijados do mercado os
médios e pequenos investidores nacionais, porque na forma como se propõe favorece à
poucas e grandes corporações internacionais.

o terceiro e último aspecto , trata-se desta receita para o estado, indagando,
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em primeira análise, se o papel do estado é realmente este, de arrecadar para seus cofres,
majorando os custos destes
serviços, para retomar os investimentos ao outorgado, ao
,
sofrido usuário brasileiro. E ingênua a interpretação de que este pagamento pelo leilão não
será considerado no cálculo dos custos de preços e/ou das tarifas. Ainda neste terceiro
aspecto, em se considerando a presente proposta de emenda, o pagamento de forma
parcelada, traz uma receita corrente anual, ao longo do período da outorga que não só
beneficia o planejamento financeiro do tesouro nacional, mas também receberá ele um
valor muito maior, a exemplo disto, em leilão recentemente realizado nos E.U.A., do PCS
- Sub-faixa "C", o preço médio pago pelas frequências foi aumentado em,
aproximadamente, 100% (cem por cento), passando de U$ 15.00 para U$ 30.00 "per
capita" . A efeito do parcelamento anual a longo prazo, há outra vantagem adicional,
dificultar-se-á como ocorrera no primeiro leilão, a concentração do mercado, interessante
ressaltar ainda que as novas empresas titulares das licenças são de médio porte e bem
menos abastadas que as vendedoras anteriores formadas por mega-consórcios.

Assim, não se pode ignorar tais fatos, contra eles os argumentos são frágeis,
deve-se aprender com os erros mas experimentar apenas os acertos.
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Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PM,oB - SP
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, PL 1.287/95.

EMENDA MODIFICATIVA AO AR TIG O 13 E SEU PA RÁ GR AF O
ÚNICO:
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Art igo 13 - E instituído o órgão regulador independente, consoante o
disposto no inciso XI do artigo 21 da Constituição Federal , e fica
o
Ministério das Comunicações investido, pelo período de 12 (doze)
meses, nesta condição, com as competências de regulamentação,
outo rga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele
atribuídas pela pela legislação em vigor.
Par ágr afo único - No prazo de 60 (sessenta) dias da promulgação
dest a Lei, o Poder Executivo deverá encaminhar Projeto de Lei
propondo a instituição permanente do órgão regulador independente.

~ I

f- I

Ul I

JUS TIF ICA ÇÃ O

Z
~

A substituição temporária que a lei dispõe quando regulamenta
artigo
constitucional é discutível, porém no nosso entender, quando se Iim
i~ por meio de um
prazo definido, se extirpa os questionamentos a respeito . Quanto ao praz
o, entendemos ser
amplamente suficiente para a tramitação e aprovação da matéria.

o importante é que estejam todas as regras mais claras e melhor definidas

possíveis para todos os interessados atuarem nesta abertura. O órgã
o regulador como
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independente foi exaustivamente debatido e consensado no Congresso Nacional, não se
pode, agora, na definição da Lei fugir à vontade do legislador constitucional, primeiro por
não se definir, a priori, a instituição do órgão regulador, se2undo por não ter o

Ministério a aclamada independência que a Constituição determina e todos
esperam.

o

Mas, por outro lado, precisamos definir regras básicas para esta abertura
inicial do setor, porque o país carece de investimentos privados, principalmente os
produtivos e não podemos perder mais tempo, estretando, se a chamada "Lei Mínima" não
dispor de forma objetiva, o mercado ficará inseguro e suas consequências serão
prejudiciais à todos.
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Assim, conclamo os presentes a aprovarem esta proposta.
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Sala das Comissões,
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PROJETO DE LEI Nº 1.287/95 ( 00 PODER EXECUTIVO) QUE" DISPÕE SOBRE A EXLORAÇÃO 00
SERVIÇO MÓVEL CELULAR, SOBRE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS'
Dê-se ao Art. 10º a seguinte redação:
Art.

1 0º - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e d e

Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
t e poderão ser outorgadas as

amp~esas

, 1 •

Sate~lt 8

S

om e~

brasileiras habilitadas nos ter -

O

mos da regulamentação, que tenham pelo menos 51% do capital votante

~

pertencentes, direta ou indiretamente, a brasileiros.
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JUSTIFICATIVA:
O Substitutivo do Relator é exageradamente avançado, considerand o qu e

(J)

o utros Países não permitem o controle de estrangeiros em suas empresas
W
\0 d e telecomunicações. Em nome da modernidade e da globalização da eco u nomia, não devemos concordar que o estrangeiro assuma o comando des te
~ I
"1- I1 segmento da economia, a exemplo do que aconteceu na Argentina, o nde o
controle das telecomunicações passou a pertencer ao capital estatal d e
(J)

Z
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outros países, caracterizando uma desnacionalização.
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1. Este formulário deverá ser preenchido a máouina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da comissão em quatro vias: original
e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações corre la tas, de sorte que a aprovação, re
lativarnente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoiam;pto,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste ormulário, nO campo Texto/Justifica-

ção, COilipletando-se os demais Caii4JOS que identi ficam a Emenda •
11 - INSTRtçrES PARA PRIDO-tUENTO OOS CAK'OS:
1. EJ.ENJA N2 - Não preet d1er este campo. Destina-se a receber o número

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO OC LEI Nº - Escrever o nlÍnero do projeto.
Ex.: l.245-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFlCAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO OC - Escrever o nane da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda .
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguin't e forma: N2 DA PAGINA/Nº TOTAL
OC PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
10. PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.

oss.: Fazer referência clar a ao dispositivo a ser enendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
nea, núnero).
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TEXTOI JlSTIFICAC10

PROJETO DE LEI Nº 1.287/95 (00 PODER EXECUTIVO) QUE "DISPÕE SOBRE A
EXPLORAÇÃO 00 SERVIÇO M~VEL CELULAR, SOBRE TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITES E D~ OUTRAS PROVID~NCIAS".

Art. 4º Caput - manter
§ Único do Art. 4º - suprimir

o

Art. 5º - suprimir

00
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JUSTIFICATIVAS:
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Retirar das TELES a exploração do Serviço Móvel Celular significa, em
outras palavras, tirar a atividade mais rentável e que vem dando o su
porte econômico-financeiro necessário para o atendimento da telefonia
convencional e da "telefonia pública social" (Telefones Públicos e Po
tos de Serviços em Vilas e Povoados), contribuindo para aumpntar a divida social com as populações rural e de b ai xa renda.
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Essa proposta também contribuirá, fatalmente, para o sucateamento

e

desvalorização das TELES, o que dificultará, inclusive, o processo de
privatização.
Além disso, a proposta significa a geração de ônus adicionais, decorrentes da criação de novas empresas.

o

é criar as condições para flexi- i
bilizar as gestões das TELES de modo a oferecer-lhes os melOS adequaI
dos para competir.
!
que efetivamente precisa ser feito,
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FCJMJ..AAIO PARA APRESENTAÇAO C€ EJoENlA
INS I R1.l;!ES PARA PREDOiI~O
I - INSTRl..Çt:E.S GERAIS:
1. Este formulário deverá ser preechido a máouina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Comissão em quatro vias: original e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativarnente a um dispositivo, envolva a necessidade de se al terarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apOian1Pto,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste ormulário, no campo Texto/Justificação, cal~letando-se os demais campos que identificam a Emenda.

11 - INSTRl..Çt:E.S PARA PREDOUf.ENTO OOS CJU.FOS:
Não preet lCher este campo. Destina-se a receber o OÚ11ero
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
1. OENJA N2 -

Ex.: 1. 245-A/88 ;

3.125/89

3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

da

pela

Comissão no ordenamento das emendas.
CG1ISSAO DE - Escrever o nome da Canissão em ~ a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
UF - Escrever a sigln do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
.
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: N2 DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: 1/1; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBS.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser enendado (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caout/paráJrafo, inciso,
alínea, rúnero).
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EMENDA
Insira-se um novo artigo 6°,
renumerando-se os demais:

Art. SO
- O Poder executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse público,
detenninará a alienaçAo das particlpaçOes societárias da TELEBRÁS ou de suas controladas, nas
empresas constitui das na fonna do artigo 5-.
JUSTlFICAT1VA
Como se sabe, o Programa de DesestatlzaçAo, instltuido pela Lei NO 8.031 , de 1990, alterada pela
Medida Provisória ne 1.~9 . de 12 de março de 1996. excluiu, de seu campo de incidência. as empresas
públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da UniAo. de
que tratam os incisos XI • do art. 21 , da ConstttuiçAo.
A par dessa excepcionalidade, a Lei nO 9.074. de 07 de julho de 1{l95 . no Capítulo que cuida da
ReestruturaçAo dos Serviços Públicos. estabeleceu o seguinte:
• Art. 26 - Exceto para os serviços públicos de telecomunicações. é a UniAo autolizada:

I - ......... ..

11 - aprovar cisões, fusões e transferência de concessões. estas últimas nos termos do art. 27 da Lei
n° 8.987, de 1995·.
Como se observa da leglslaçAo antes citada. os serviços de telecomunicações reclamam de legislaçAo
peculiar. de forma a que a UniAo. através de suas empresas. controladas diretamente ou indiretamente.
possa promover allenaçlo de participações societárias, cumplindo. assim, os objetivos e metas estabelecidos
~
pelo Governo Federal.
A redaçAo do artigo, que se propOe seja inselido no Projeto de Lei ne 1.287, de 1995. constitui
instrumento de fundamental ImportAncia nas mlos do Estado que. atendendo aos pressupostos de
oportunidade e conveniência. e tendo em mira o interesse público, determinará a adOça0 das medidas
necessálias à transferência de controle acionário de suas empresas para Q setor privado.
•
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EMENDA N° 01

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
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"Art. 10 - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração
de Serviço Celular, de Serviço Público-Restrito, de Serviço Limitado, de Serviço
Especial e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem
como a utilização da rede pública de telecomunicações para prestação de Serviços de
Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei e, no que for aplicável pela legislação de
telecomunicações em vigor" .
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J USTI FICATIVA

A Lei deve ter o caráter de regulamentação mínima e procurar regular
todos os aspectos da atual legislação de telecomunicações que aparentam apresentar
pontos de legalidade controversa, os quais vêm dificultando, principalmente pela
ausência de segurança jurídica, a abertura para exploração em base comercial pela
iniciativa privada dos serviços de telecomunicações que não tenham a natureza de
serviços públicos básicos.
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Não existe razão válida para a Lei se limitar ao Serviço Móvel Celular, ao
Serviço Limitado e ao Serviço de Trasporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite. Ao contrário, impõe-se que a Lei também abranja todas as modalidades de
Serviço Celular, os Serviços Público-Restritos e os Serviços Especiais.
Afastados os serviços públicos básicos, que envolve o destino a ser dado
às empresas do Sistema Telebrás e, pois, demanda maior reflexão, é do interesse
nacional que a Lei abranja todos os demais serviços de telecomunicações.
Efetivamente, conforme reconhece o nobre Deputado autor do
substitutivo, a possibilidade da prestação, em base comercial, dos serviços limitados a
grupos bem determinados, abre um vasto campo para investimentos pela iniciativa
privada, principalmente na área de transmissão de dados, que em muito contribuirá
para o desenvolvimento do País.
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Não é menos verdade, todavia, que o mesmo se passa com os Serviços
Especiais, que, inclusive, já são hoje explorados em base comercial com acentuado
sucesso, em benefício geral (page, trunking, etc.). Do mesmo modo, não é admissível
que uma realidade hodierna como o serviço fixo celular fique fora da abrangência da
Lei , não se compreendendo, também, a exclusão do Serviço Móvel Marítimo e
Aeronáutico (público-restritos).

Entendemos, aliás, que a Lei não deve falar em Serviço Móvel Celular e
em Serviço Fixo Celular, mas exclusivamente em Serviço Celular, o qual abrangerá
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Entendemos, aliás, que a Lei não deve falar em Serviço Móvel Celular e
em Serviço Fixo Celular, mas exclusivamente em Serviço Celular, o qual abrangerá
todas as modalidades possíveis de prestação, quais sejam , por meio de terminais fixos,
portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual. A concessão deve ser para
explorar Serviço Celular, decidindo a concessionária , diante das condições de mercado
e da concorrência, em que modalidades deve fazê-lo , o que somente benefícios trará
aos respectivos usuários.
Nesse sentido de procura incessante da melhoria das telecomunicações
do Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos dignos pares.
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EMENDA N° 02
Dê-se ao § 1°, do art. 2°, a seguinte redação:
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"§ 1° - Serviço Celular é o serviço de telecomunicações terrestre, aberto à
correspondência pública, que utiliza sistema de telecomunicações com técnica celular,
interconectado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de terminais
fixos, portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual".
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Acrescente-se ao art. 2°, os seguintes § § 5° e 6°:
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"§ 5° - Serviço Público-Restrito é o serviço de telecomunicações, aberto à
correspondência pública e interconectado à rede pública de telecomunicações,
destinado ao uso de passageiros de embarcações e aeronaves em movimento ou do
público situado em localidade ainda não atendida por determinada modalidade de
serviço público de telecomunicações fixo local",
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"§ 6° - Serviço Especial é o serviço de telecomunicações, não aberto à
correspondência pública, de interesse geral e não classificável como celular, públicorestrito ou limitado".
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JUSTIFICATIVA

Esta Emenda na 2 é uma consequência direta da Emenda n° 1, por nós
apresentada nesta mesma data, a qual modifica o art. 10 do Projeto de Lei , para , entre
outros objetivos, passar a falar e tratar de Serviço Celular e não de Serviço Móvel
Celular.
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Como dissemos naquela oportunidade e cabe aqui repetir, a Lei deve ter
o caráter de regulamentação mínima e procurar regular todos os aspectos da atual
legislação de telecomunicações que aparentam apresentar pontos de legalidade
controversa, os quais vêm dificultando, principalmente pela ausência de segurança
jurídica, a abertura para exploração em base comercial pela iniciativa privada dos
serviços de telecomunicações que não tenham a natureza de serviços públicos
básicos.
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Não existe razão válida para a Lei se limitar ao Serviço Móvel Celular, ao
Serviço Limitado e ao Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite. Ao contrário, impõe-se que a Lei também abranja todas as modalidades de
Serviço Celular, os Serviço Público-Restritos e os Serviços Especiais. Afastados os
serviços públicos básicos, que envolve o destino a ser dado ás empresas do Sistema
Telebrás e, pois, demanda maior reflexão, é do interesse nacional que a Lei abranja
todos os demais serviços de telecomunicações.
Efetivamente, conforme reconhece o nobre Deputado autor do
substitutivo, a possibilidade da prestação, em base comercial , dos serviços limitados a
grupos bem determinados, abre um vasto campo para investimento pela iniciativa
privada, principalmente na ' area de transmissão de dados, que em muito contribuirá
para o desenvolvimento do País.
Não é menos verdade, todavia, que o mesmo se passa com os Serviços
Especiais, que, inclusive, já são hoje explorados em base comercial com acentuado
sucesso, em benefício geral (page, trunking,etc.). Do mesmo modo, não é admissível
que uma realidade hodierna como o serviço fixo celular fique fora da abrangência da
Lei, não se compreendendo, também , a exclusão do Serviço Móvel Marítimo e
Aeronáutico (públ ico-restritos) .
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Entendemos, aliás, que a Lei não deve falar em Serviço Móvel Celular H
em Serviço Fixo Celular, mas exclusivamente em Serviço Celular, o qual abrangerá
todas as modalidades possíveis de prestação, quais sejam, por meio de terminas fixos ,
portáteis, transportáveis ou veiculares de uso individual. A concessão deve ser para
explorar Serviço Celular, decidindo a concessionária, diante das condições de
mercado e da concorrência, em que modalidades deve fazê-lo, o que somente
benefícios trará aos respectivos usuários.
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Por último, é imprescindível que os serviços de que a Lei cogita fiquem
nela definidos de forma clara e objetiva, o que, diga-se, o Projeto de Lei procura fazer .
Esta a razão do acréscimo dos §§ 5° e 6°, já que incluídos no art. 1°, e, pois, na
abrangência da Lei , o Serviço Público-Restrito e o Serviço Especial.
Nesse sentido de procura incessante da melhoria das telecomunicações
do Brasil , submetemos a presente Emenda à alta consideração dos dignos pares.
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EMENDA N° 03

Dê-se ao art. 3° a redação transcrita a seguir,
suprimindo-se o seu parágrafo único e acrescentandose os §§ 10 e 2°:
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"Art. 3° - Os serviços de telecomunicações de que trata a presente Lei,
prestados em base comercial , serão explorados normalmente em regime de
competição e, excepcionalmente, em regime de exclusividade. Havendo possibil idade
técnica e econômica será obrigatória a adoção do regime de competição.
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§ 10

~ i

A prestação de serviços de telecomunicações em base comercial
deverá obedecer aos padrões de confiabilidade, qualidade, eficiência, modicidade,
cortesia e outros que vierem a ser fixados nos regulamentos e nas normas reguladoras
complementares, de maneira a atender, do melhor modo possível , aos direitos dos
usuários e, igualmente, lhes permitir o cumprimento dos seus deveres.
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,

§ 2° - Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial
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deverão ser garantidas a interconectividade e a interoperacionalidade das várias
redes , inclusive as redes públicas, a justa competição entre os respectivos prestadores
e, se o caso, o uso equitativo do competente plano de numeração, na forma prevista
nos regulamentos e nas normas reguladoras complementares, competindo ao Órgão
Regulador, referido no art. 13 desta Lei , assegurar a efetiva aplicação do previsto no
presente parágrafo."
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Conforme foi acentuado, em seu relatório, pelo nobre Deputado autor do
Substitutivo,
liA justa competição deve ser, portanto, entendida como uma final idade
estrutural , permanente, da abertura do setor à iniciativa privada (pág 8)" .
E, ainda, desta vez referindo-se ao Projeto Original do Poder Executivo,
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UO parágrafo quatro obriga às empresas concessionárias da infraestrutura fixa a garantirem condições de interconexão adequadas, equânimes e não
discriminatórias. São apenas os princípios gerais para o estabelecimento dos critérios
de interconexão e acesso ao sistema instalado, majoritariamente estatal, de modo a se
obter a justa competição. Na verdade este é o ponto crucial para que o objetivo desta
flexibilização seja alcançado, isto é, a universalização da oferta de serviços , com boa
qualidade e preços mais baixos."
Concordamos em genero, número e caso com o nobre Deputado autor do
Sobstitutivo. Este, no entanto, em ponto algum do seu texto determina ser obrigatória a
adoção do regime de competição na exploração dos serviços de telecomunicações em
base comercial , havendo possibilidade técnica e econômica para tanto. Consideramos
absolutamente indispensável que a Lei contenha tal tipo de mandamento; os
monopólios, sejam de que tipo forem , devem ser evitados de todas as maneiras.
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Está ausente, também, do Substitutivo qualquer tipo de norma regulando,
ainda que em termos gerais, as condições em que os serviços de telecomunicações em
base comercial devem ser prestados, tendo em vista os direitos e os deveres dos
respectivos usuários. A presente Emenda procura também suprir esta lacuna .
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Determinando a Lei o regime de competição na exploração dos serviços
de telecomunicações em base comercial , é essencial que conste da Lei , pelo menos
em termos mínimos, regras relativas à interconectividade e interoperacionalidade das
várias redes de telecomunicações, inclusive as redes públicas, a justa competição
entre os respectivos prestadores e, se o caso, ao uso equitativo do plano de
numeração, que deverá ser gerido pelo Órgão Regulador instituído pela Lei, isto é, por
entidade independente das respectivas concessionárias, a fim de evitar que uma possa
vir a prejudicar a outra .
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E verdade, que o parágrafo único, do art. 3°, do Substitutivo, ora
suprimido e substituído pelo novo parágrafo segundo, procura resguardar o direito das
prestadoras de Serviço Celular se interconectarem às redes públicas de
telecomunicações. A norma, porém , não é suficiente: além de restringir ao Serviço
Celular, o que deve ser uma regra geral, aplicável a qualquer serviço de
telecomunicações explorado em base comercial , omite pontos importantes, qual seja, o
fundamental papel que o Órgão Regulador exercerá na matéria.
Nesse sentido da incessante procura da melhoria das telecomunicações
do Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares.
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EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

I1EMENDA N° 04
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Dê-se ao art. 4° a redação transcrita a seguir, transforme-se o seu atual
caput, devidamente modificado, em § 1° e o seu parágrafo único em § 2°, desse modo:
"Art. 4° - O Serviço Celular será explorado mediante concessão,
outorgada por meio de licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por igual
período, observado o disposto no art. 10 desta Lei.
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§ 10

Fica o poder Executivo autorizado a transformar em concessões de
Serviço Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre
Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei , nos termos dos
contratos a serem firmados, respeitados os prazos remanescentes.
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§ 2° - As entidades concessionárias de Serviços Celular deverão
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constituir, no prazo de até 18 (dezoito) meses, a contar da vigência desta Lei ,
empresas independentes que as sucederão na exploração do Serviço."
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JUSTIFICATIVA

Esta Emenda é uma decorrência direta das Emendas anteriores,
principalmente da Emenda de número 3. O seu objetivo é o de anterar o nome do
Serviço Móvel Celular para Serviço Celular e, ainda, o de preservar a estrutura lógica
do corpo da Lei , já que o art. 3° passou a tratar, especificamente, do regime de justa
competição e da obrigação da interconectividade e da interoperacionalidade de todos
os serviços de telecomunicações prestadas em base comercial , nela referidos.
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O caput deste art. 4° repete o caput do art. 3° do Substitutivo. Os §§ 1° e
2° reproduzem as regras do caput do art. 4° do Substitutivo e, ainda, do seu parágrafo
único.
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Nesse sentido da incessante procura da melhoria das telecomunicações
do Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares.
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EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA N° 05

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:
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"Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A . TELEBRÁS autorizada, com a finalidade de dar cumprimento ao disposto no § 2° do
artigo anterior, a constituir, diretamente ou atavés de suas sociedades controladas ,
empresas subsidiárias para assumir a exploração do Serviço Celular, admitida a
participação de capitais privados, mediante licitação sob a forma de leilão em bolsa de
valores, da qual não poderão participar as concessionárias de Serviço Celular na
mesma área de concessão. Tais empresas subsidiárias serão obrigatoriamente
administradas por intermédio de contrato de gestão".
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Com manifesto acerto, o nobre Deputado autor do Substitutivo declara em
seu relatório que:
"Para reduzir os efeitos da tradição, da cultura e das práticas
operacionais monopolísticas sobre o desejado regime de competição, outra forma não
encontramos senão transformar as atuais concessionárias de Serviço Móvel Celular em
empresas independentes das detentoras das redes fixas e da outorga para exploração
dos demais serviços. Vemos muitas vantagens nesta solução proposta, como:
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- estabelecimento de igualdade no objeto social
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- possibilidade de estabelecer condições mais equânimes nos termos dos contratos de
concessão.
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- trasparência nas condições de acesso e de interconexão dos sistemas de Serviço
Móvel Celular face as redes fixas.
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das empresas concorrentes.

partici'pação de recursos da iniciativa privada na composição do capital e nos
investimentos das empresas subsidiárias.
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- informações homogêneas para compor os dados do planejamento integrado.
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possibilidade de cobrança do valor da outorga das empresas subsidiárias,
proporcionalmente ao restante dos prazos de concessão, nos termos do novo
contrato de concessão.
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TEXTO/JUSTlFlCAC10
Entre outras, essas vantagens, todas convergentes ao estabecimento de
um justo regime competitivo são suficientes para contrapor a aparente desvantagem de
estarmos abrindo espaço a criação de mais empresas estatais , justamente no momento
em que lutamos pela desestatização da economia. Mas esta incoerência é apenas
aparente uma vez que, além de estabelecermos melhores condições à competitividade,
estamos abrindo novas frentes de participação à iniciativa privada,
capital e
tecnologia, e preparando o setor monopolista para a privatização. Esta proposta não
cria situações de arguição de direito de recesso por parte dos acionistas minoritários e
valoriza o setor estatal com empresas modernas e prontas para privatizar, já em regime
de competição."
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Em essência, comungamos com as idéias expostas pelo nobre Deputado
autor do Substitutivo. Acontece, porém, que a redação do art. 5° , do Substitutivo, abre
ensejo a que tais idéias, na prática, possam vir a ser distorcidas, além de apresentar
lacunas em pontos que consideramos essencias. Senão vejamos:
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nobre Deputado autor do Substitutivo fala em criação de mais
empresas estatais. O conceito é correto; a idéia central é exclusivamente a de separar
a prestação do Serviço Celular, o mais possível , da prestação do Serviço Público de
Telefonia, para permitir a justa competição entre os prestadores de Serviço Celular em
uma mesma área de concessão. Efetivamente, tal separação entre o Serviço Celular e
o Serviço Público de Telefonia só parece viável de ser feita , separando, também, por
duas empresas distintas a respectiva exploração.
A criação, todavia, de uma empresa distinta para explorar o Serviço
Celular não deve permitir, neste momento, a privatização da exploração do Serviço
Celular que hoje é feita pelas empresas estatais concessionárias do Serviço Público de
Telefonia. Esta privatização está intimamente ligada à privatização dos serviços
públ icos básicos de telecomunicações e ao próprio destino das empresas do Sistema
Telebrás; as duas privatizações, necessariamente, devem ser cogitadas e resolvidas
em conjunto. Nessa conformidade, retiramos do texto do art. 5° o termo "associadas",
passando a norma a falar apenas de "empresas subsidiárias".
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A idéia do Substitutivo é a de realizar licitação para que a iniciativa
privada participe do capital da nova empresa e, também, impedir que dela participe a
prestadora de Serviço Celular na mesma área de concessão (ver relatório pág 11). Não
é a isto, porém, que redação do art. 5°, do Substitutivo, conduz: a expressão "mediante
licitação entre concorrentes que não explorem o serviço na mesma área de concessão"
limita a participação do capital privado às prestadoras de Serviço Celular, o que não
consulta aos interesses do Brasil , já que qualquer capital privado, com exceção da
prestadora de Serviço Celular na mesma área de concessão, será benvindo. A Emenda
corrige a falha .
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Por último, julgamos imprescindível que a Lei determine que as novas
empresas estatais que irão explorar Serviço Celular sejam administradas por
intermédio de contrato de gestão. É preciso ter conta que tais empresas estatais
explorarão o Serviço Celular em regime de competição com a iniciativa privada e, por
conseguinte, necessitam de uma maior flexibilidade de atuação.
Nesse sentido da incessante procura da melhoria da telecomun icações do
Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares.
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDA N° 06

Suprima-se o § 10 do art. 10 e transforme-se o § 2 0 em parágrafo único.
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§ 10

que a Emenda propõe supnmlr, estabelece ser
"facultado ao poder Executivo adotar, nos casos em que o interesse
nacional assim o exigir, o princípio da reciprocidade na composição do
capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta Lei".
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Na palavra do nobre Deputado autor do Substitutivo
(relatório pág . 12), esse § 10 foi introduzido para que o Governo não
careça de um instrumento de barganha nas negociaçoes da Organização
Mundial de Comércio. Com tal dispositivo, o governo teria condições de
impor, por via do princípio da reciprocidade , exigências relativamente ao
capital das empresas concessionárias dos serviços objeto da Lei , o que,
como se verá, não corresponde à realidade.
Estamos convencidos que tal § 10 não consulta aos
interesses nacionais e a primeira razão para isto é que ele deixa ao
completo arbítrio do Poder Executivo decidir se impõe ou não impõe
limitações à participação do capital estrangeiro nas empresas
concessionáriais de serviços de telecomunicações, sob o manto vago e
indetenninado do "interesse nacional", por ele mesmo, Poder Executivo, a
ser detectado e proclamado.
A segunda razão é que a permanência do § 10 certamente
será um importante fator para afastar o investidor estrangeiro, já que
introduz na matéria o seu pior elemento, a ausência de regras claras e
com caráter de pennanência, emanadas da Lei , e, por conseguinte, não
passíveis de serem alteradas ao sabor das idéias dos eventuais
governantes.
Nesse sentido, a se adotar alguma restrição, seria muito
preferível que se referendasse a proposta original do Governo limitando a
49% a participação das empresas estrangeiras no capital votante das
empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações referidos
na Lei .
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TEXTO/JUSTIFlCAClO
Cumpre ressaltar, por último, que o principio da
reciprocidade, na prática, será de dificílima aplicação ou mesmo
inaplicável : os serviços de telecomunicações de que congita a lei serão
outorgados mediante licitação; na licitação entrarão empresas brasileiras
com participação estrangeira de várias procedências e, pois, com regras
distintas relativamente ao capital estrangeiro; que regra sobre
reciprocidade poderá ser colocada no edital de licitação, sem que se fira
o princípio da igualdade entre os licitantes, já que todos são empresas
brasileiras? Não conseguimos achar uma resposta.
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Na incessante procura da melhoria das telecomunicações
do Brasil , sobmetemos a presente Emenda à consideração dos nobres
pares.
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EMENDA N° 07

No artigo 7° e introduzir novo
parágrafo, com a seguinte redação:
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§ - As entidades que, na data de vigência desta Lei , estejam explorando
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Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de
satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil , têm assegurado o direito
à concessão desta exploração.
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JUSTIFICATIVA

Os satélites de telecomunicações, pela legislação vigente, são tratados
como parte integrante das infra-estruturas das entidades exploradoras de serviços de
telecomunicações que se utilizam de satélites como meio de transporte de sinais de
telecomunicações, não sendo, assim , a execução deste transporte objeto de outorga.
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O Projeto de Lei , ao passar a tratar o Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélites de forma independente, atribuindo-lhe a condição de
serviço autônomo a ser explorado mediante concessão deve, simultaneamente,
regularizar as situações existentes assegurando, como dispõe a presente emenda, às
entidades, que na data de vigência da Lei , estejam explorando o Serviço, o direito à
concessão desta exploração.
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SUB EMENDA SUBSTITUTIVA INTEGRAL AO SUBSTITUTIVO

i

AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇAO DOS SERVIÇOS

OI

In !

o:

SEÇAO I

w

)

Dos Serviços de Telecomunicações

O
Z

Art. 10 - Os serviços de telecomunicações serão explorados pela União, diretamente ou
mediante autorização, concessão ou pennissão a pessoas naturais ou jurídicas, confonne disIn ! posto
em lei.
WI
Parágrafo Único - Os serviços públicos de telecomunicações. entre eles o Serviço Móvel
:~ (
:..> 1 Celular, os Serviços limitados e os Serviços de Telecomunicações por Satélite se regem pelo
,
disposto nesta Lei.
'V
!
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I
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Art. 20 - É instituído o Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL, como órgão
Z I regulador das telecomunicações, nos tennos do inciso XI do art. 21 da Constituição Federal,
~ I
aprovados pela Emenda Constitucional nO 8/95.
I

In l

!
!
SEÇÃO 11
Dos Serviços Públicos de Telecomunicações

Art. 3° - Os serviços públicos de telecomunicações serão explorados por pessoas jurídicas. mediante concessão da União, confonne disposto nesta Lei.
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§ 1° - São públicos os serviços de telecomunicações destinados ao uso público em geral,

entre eles o Serviço Móvel Celular.
§ 2° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações, aberto à correspondência
pública. destinado à intercomunicação de usuários através de radiotransmissão pelo sistema

celular, interconectado à rede pública de telecomunicações.
Art. 4° - As concessionárias de serviços públicos deverão ter sede e administração no
, País, regendo-se pela legislação brasileira.
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§ 1° - É vedado a pessoas jurídicas de direito público externo o controle do capital vo-

o:
w

tante de concessionária de serviço público de telecomunicações diretamente ou através de entidade controlada.

O
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§ 2° - No interesse público, o CONTEL poderá estabelecer limites de participação de

)

estrangeiros, pessoas naturais ou jurídicas. no capital de concessionárias de serviços públicos
de telecomunicações, observados os tratados e convenções internacionais e acordos de recipro(J) I cidade.
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Art. 5° - Na outorga da concessão de serviços públicos de telecomunicações são vedados:
a) a participação de uma concessionária no mercado em percentual superior a do Estado
mais desenvolvido no serviço objeto da concessão; e
b) o controle do capital de concessionárias que representem, em conjunto, percentual
superior a do Estado mais desenvolvido no serviço objeto da concessão.

Art. 6° - Sempre que economicamente viável, os serviços públicos de telecomunicações
serão outorgados em regime de competição entre as concessionárias.
Parágrafo Único - O Serviço Móvel Celular e os serviços públicos de telecomunicações
de longa distância serão explorados em regime de competitivo entre duas ou mais concessionánas.

rn
p'--

I

15

L o4L
[\6"

96

-

~
11111
~

-

"-....

1\

(U 'I

I

.L / / 1-'1

c -"

/

\

I

'

'- ~

o\SS11AT1I1

.

EMENDA

CÂMARA

DOS

r-----

?iO.IJO DE LEI

NQ

DEPUTADOS

CUSSIílCAC10

-_...::::=::::_--

HQ

1.287 ,/

95

( J SlPIESSlVA
( 1 AliUTlNATIVA

( J StlSTlTUTIVA
( 1 ItOOIfICATIVA

( 1 ~mva DE

CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA

! OE1UTADO

RENATO JOHNSSON

rrnolJJSTIF1CAt10

Art. 7° - As concessionárias de serviços públicos de telecomunicações somente poderão
exercer, direta ou indiretamente, as atividades compreendidas no objeto da concessão, sendo
vedada a participação das concessionárias em empresas industriais, comerciais e de serviços
não conceituados como setviços públicos de telecomunicações.
§ 1° - As concessionárias de serviços públicos de telecomunicações são obrigadas a tor-

nar disponíveis suas redes para interconexão com o Setviço Móvel Celular em condições adequadas. equânimes e não discriminatórias.
§ 2° - É assegurado aos interessados, devidamente habilitados quando assim exigido
OI
Uj l pela legislação. o uso, sem exclusividade. da rede dos serviços públicos de telecomunicações
o:: para prestação de outros serviços de telecomunicações e de serviços de valor adicionado.
lJJ
§ 3° Serviços de Valor Adicionado são serviços prestados através da rede pública de teleO comunicações com acréscimo de recursos aos meios públicos preexistentes ou de utilidade dos
Z servIços.
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§ 4° - A prestação de Serviços de Valor Adicionado não caracteriza serviço de telecomu-

I nicações, independendo de outorga.

(J I

-

I

-

I

'V I

§ 5° - As condições de uso, por terceiros, da rede dos serviços públicos de telecomunica-

,
1- 1 ções deverão ser unifonnes e equânimes, observados os regulamentos pertinentes.
(Jj l
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Art. 8° - As concessões para exploração de serviços públicos de telecomunicações serão

outorgadas pelo Presidente da República, mediante licitação.
Parágrafo Único - É de 30 (trinta) anos o prazo de concessão de serviços públicos de
; telecomunicações, prorrogável por iguais períodos de interesse público e uma vez atendidos
I padrões de qualidade definidos pelo CONTEL.

I
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Art. 9° - As licitações para outorga de concessão de serviços públicos de telecomunicaI ções serão promovidas pelo órgão competente do Poder Executivo e julgadas segundo os seI
I guintes fatores:
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I - maior volume de investimentos para atendimento da demanda dos serviços identificada no edital de licitação;
II - menor prazo para atendimento da demanda de serviços identificada no edital de licitação;
III - menor tarifa para tomada de assinatura dos serviços;
IV - menor valor da tarifa básica exigível aos assinantes dos serviços por sua disponibilidade em caráter individualizado e pennanente;
V - melhores índices técnicos de qualidade de serviços, propostos e assegurados segundo parâmetros definidos pelo CONTEL e especificados no edital de licitação.
VI - valor a ser pago pela outorga, quando for o caso.
OI
Parágrafo Único - O CONTEL poderá definir outros fatores adicionais para julgamento
(J) I
0: 1 das licitações, considerando as características do serviço objeto da licitação.
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Art. 10 - Os tennos do contrato de concessão serão definidos pelo CONTEL, podendo ser
por ele revistos, observada a legislação pertinente.
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§ 1° - Os contratos de concessão são contratos administrativos. regidos pela legislação

de concessão de serviços públicos em geral e pelas disposições específicas desta Lei e de seus
:.J I regulamentos.
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§ 2° - A prorrogação dos contratos de concessão está condicionada ao seu fiel cumprimento e à satisfação dos índices de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionári-

as definidos pelo CONTEL.

~ I

Art. 11 - São mantidas as atuais concessões para exploração de serviços de telecomunicações, as quais passam a se reger pela presente Lei e seus regulamentos, inclusive quanto a
prazos.
§ l° - A Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS é mantida, transitoriamente, sob

o controle acionário da União, com o objeto de explorar, através de empresas controladas e coligadas, serviços públicos de telecomunicações.
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§ 2° - A Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL é mantida sob controle

acionário da TELEBRÁS, como empresa controlada, com o objeto de explorar, sem exclusividade, serviços públicos de telecomunicações de longa distância, facultada a abertura de seu capital, com perda de sua natureza estatal.
§ 3° - A TELEBRÁS deverá promover a transferência do controle acionário de suas em-

presas controladas, à exceção da EMBRATEL, para terceiros, de iniciativa privada, através do
aumento de capital dessas empresas e cessão do direito de preferência de subscrição, nas condições definidas pelo CONTEL, observado o disposto nesta Lei.
Oi
§ 4° - Após a transferência do controle acionário das concessionárias de serviços públiú1 cos de telecomunicações para terceiros, da iniciativa privada, a União poderá alienar sua particio: pação acionária no capital da TELEBRÁS, perdendo esta sua natureza estatal.
W
)
§ 5° - ATELEBRÁS poderá alienar, a qualquer tempo, as ações sem direito a voto de que
o seja titular, representativas do capital de suas controladas e coligadas.
I

Z

ú1 !
WI

...

.,. ,

•

~
-

-

IV
-

1-

ú1
Z

Art. 12 - As permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre PúblicoI Restrito outorgadas até 28 de novembro de 1995 serão transformadas em concessões do ServiI ço Móvel Celular. nos termos definidos pelo CONTEL.
I
Parágrafo Único - A transformação das permissões do Serviço de Radiocomunicação
I
1 Móvel Terrestre Público-Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular poderá ser condicio1 nada à constituição de subsidiárias integrais ou sociedades controladas ou coligadas para exploI ração desse serviço.
I
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SEÇAOllI
Dos Demais Serviços de Telecomunicações
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Art 13 - É mantida a atual organização dos demais serviços públicos de telecomunicações, observado o disposto nesta Lei.

Art. 14 - Os Serviços Limitados de Telecomunicações serão explorados diretamente pela
União ou mediante pennissão outorgada a pessoas naturais ou jurídicas com sede e administração no País sob regência da legislação brasileira, conforme disposto em regulamento.
§ 1° - Constituem Serviços Limitados de Telecomunicações os serviços de telecomuni-

cações, quaisquer que sejam as formas e meios utilizados, de âmbito interior ou internacional,

OI
UlI destinados ao uso de pessoas físicas ou jurídicas constituídas segundo a legislação brasileira.

0: 1 com sede e administração no País, podendo ser interconectados à rede pública de telecomuniwl caçoes.

:>

§ 2° - .t:..s permissões de Serviços Limitados de Telecomunicações de prestação em bases

comerciais serão outorgadas pelo Poder Executivo, mediante licitação, pelo prazo de 15 anos,
prorrogável por iguais períodos.
§ 3° - Os Serviços Limitados de telecomunicações para uso próprio, sem intuito comerUl! cial, serão outorgados mediante autorização, por prazo indetenninado, independentemente de
'~ I
licitação.
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Art. 15 - A exploração de Serviços de Telecomunicações por Satélite, em qualquer de
:1) 1 suas modalidades, dependerá de outorga específica, por até 30 (trinta) anos, nos termos da reZ I gulamentação, independente de se realizar o acesso a partir do território nacional ou do exteriH \ oro
'... 1

•

I

§ 1° - Serviço de Telecomunicações por Satélite é o serviço de telecomunicações Que.
destinado à transmissão e recepção de sinais de telecomunicação através de satélites, utilizan-

\

do radiofreQuências pré-determinadas.
§ 2° - A outorga de Serviço de Telecomunicações por Satélite assegura direito à ocupação. por satélite da concessionária, de posição orbitais notificadas ao Brasil e à consignação das

freQuências associadas aos satélites, cuja estação de controle deverá localizar-se em território
brasileiro.
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§3

O uso de satélites para prestação de serviços de telecomunicações somente poderá
ser cedido a quem detenha a respectiva outorga, assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
-

0

§4

-

Poderá ser dada preferência à utilização de satélites brasileiros, nos termos do re-

gulamento.

OI

,

CAPITULO 11

Ul !

o:
w

DO ÓRGÃO REGULADOR

:>

O
Z

•

Art. 16 - O Conselho Nacional de Comunicações - CONTEL é constituído como órgão
regulados dos serviços de telecomunicações.
UlI
Parágrafo Único - O CONTEL será vinculado ao Poder Executivo, com estrutura aHtôWI
:~ I noma e sem subordinação hierárquica.
(J !

=" !
,
,

Art. 17 - O CONTEL será constituído por 5 (cinco) membros e assim composto:
a) 2 (dois) membros indicados pela Presidência da República;
Ul I
b) 2 (dois) membros indicados pelo Congresso Nacional, sendo um pelo Senado Federal
Z I
~
e outro pela Câmara dos Deputados;
c) 1 (um) membro indicado pelo Ministério Público.
Í'-'

§ 10 - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros natos, de reputação ilibada e de

notórios conhecimentos de telecomunicações.
çao.

§ 2° - É de 6 (seis) anos o mandado dos membros do Conselho, facultada sua renova-

0

§3

-

O Conselho decide por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.
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Art. 18 - Compete ao CONTEL:
a) elaborar o seu Regimento Interno;
b) organizar os serviços de sua administração;
c) elaborar o Plano Nacional de Telecomunicações e proceder à sua revisão periódica;
d) regulamentar a exploração dos serviços de telecomunicações;
e) aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de telecomunicaçoes;
,

t) elaborar e rever os contratos de concessão;

OI
Ul I

g) supervisionar a fIscalização dos serviços de telecomunicações exercida pelo Poder
Executivo;
h) fixar as tarifas dos serviços de telecomunicações;
i) defInir os índices de Qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias de
serviços de telecomunicações;
j) manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação de outorgas de
serviços de telecomunicações.
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CAPÍTULO IH

'V I

,
~1

,

DA POLÍTICA TARIFÁRIA

I

Z I
~

Art. 19 - Os serviços públicos de telecomunicações serão remunerados por tarifa aprovadas pelo CONTEL, observada a legislação pertinente.
§ 10 - Na fixação das tarifas devem ser considerados, quando for o caso, os valores pro-

postos nas licitações.
0
§ 2 - É assegurada a realidade tarifária, observados os preceitos legais e re~ulamentares.
Art. 20 - As tarifas devem proporcionar. obrigatoriamente:
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a) a cobertura dos custos de exploração dos serviços;
b) a justa remuneração do capital.
§ 10 - Os custos da exploração dos serviços, neles incluídos a depreciação e a amortiza-

ção dos investimentos, serão calculados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONTEL.
§ 20

A justa remuneração do capital será definida pelo CONTEL considerando os padrões do mercado nacional e internacional.
OI

Art. 21 - Na fIxação das tarifas podem ser feitas distinções tendo em vista a classifIcação
dos serviços, o horário e o tempo de ocupação dos circuitos e, Quando for o caso, a distância
entre os pontos de comunicação, sempre considerados os aspectos sociais.
Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos de telecomunicações internacionais
serão objeto de ajustes com as administrações ou concessionárias estrangeiras.

(J) I

o:
LLJ

)

O
Z

•

-

Ul I
Art. 22 - Os demais serviços de telecomunicações de prestação em bases comerciais e os
WI
.., I serviços de valor adicionado serão remunerados por preço fixado pelo prestador de serviço .
:J I
. ~

-

_

,i

"Y ,

Art. 23 - É facultada a cobrança de remuneração pela outor~a de serviços de telecomuUl I nicações e pelo uso de radiofrequências, nas condições estabelecidas na regulamentação.
,

1- 1

Z I
I-j

Parágrafo Único - Os recursos provenientes da cobrança de valores pela outorga de serviços de telecomunicaçaões e pelo uso de radiofrequências nas condições estabelecidas na reI
i gulamentação serão destinados ao custeio do CONTEL.

I

I

CAPÍTULO V

-

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
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Art. 24- Até que se instale o CONTEL, é mantida a competência normativa do Poder
Executivo no que se refere a telecomunicações.

Art. 25 - Revogam-se a Lei nO 5.792, de 11 de julho de 1972 e demais disposições em
contrário.

OI

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada
no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

UJ I

0:: 1

WI
)

JUSTIFICATIVA
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o Projeto de Lei nO

1.287/95, proposto ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo através da Mensagem nO 1.335, de 28 de novembro de 1995, dispõe sobre o Serviç9 de
Telefonia Móvel Celular. sobre Telecomunicações por Satélite e sobre Serviços de Valor
Adicionado. O Projeto de Lei também autoriza a União Federal a cobrar pela exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências e mantém a competência do Ministério das Comunicações para outorgar, regulamentar e fiscalizar os serviços de telecomunicações
até que venha a ser instalado o Órgão Regulador a que se refere o inciso XI do art. 21 da Constituição.

~

Impropriamente cognominado de Lei Mínima de Telecomunicações. o Projeto
não cuida de regulamentar a Emenda Constitucional nO 8/95, que atribui à União Federal
; competência para "explorar diretamente ou mediante autonzação, concessão ou permissão.
os seroiços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização dos
seroiços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais".
Essa limitação do objeto do Projeto o toma susceptível de questionamento sobre
a legitimidade de se regulamentar determinados serviços sem antes dispor sobre a organização
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dos serviços em geral e seus aspectos institucionais e criar o Órgão Regulador das Telecomunicações, confonne prescrito pela Emenda Constitucional nO 8/95.
Regulamentando a referida Emenda foram apresentados à Câmara dos Deputados os seguintes Projetos de Lei:
nO 821/95. de nossa autoria;
nO 1.117/95, do Deputado Marcelo Barbieri e
nO 1.168/95, do Deputado Miro Teixeira.
Ao Projeto de Lei nO 1.287/95, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática foram apresentadas 44 emendas de natureza diversa, tendo o Deputado Arolde de Oliveira, na condição de Relator, concluído pela apresentação de um Substitutivo que,
C.t: 1
w l entre outras alterações de redação e mérito, amplia o objeto do projeto para dispor sobre a or)
ganização
dos serviços de telecomunicações e sobre o Serviço Limitado, além de instituir o
,

OI
(Jj l

O
Z
(Jj l

.;.l I

Orgão Regulador das Telecomunicações.

Na verdade, o substitutivo do Deputado Arolde de Oliveira procura adaptar o
Projeto nO 1.287/95 à Emenda Constitucional nO 8/95, mas o faz timidamente .

."",
•• I

No artigo 1°, por exemplo, diz-se que a Lei dispõe sobre a organização dos servi: : ços de telecomunicações quando. na verdade, o Substitutivo apenas se refere à organização dos
~ : serviços, limitando-se a dispor sobre o Serviço Móvel Celular. o Serviço Limitado, o Serviço de
I
:!l I Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites e os Serviços de Valor Adicionado.
Z I
,
O Substitutivo também institui o Orgão Regulador das Telecomunicações sem,
no entanto, definir sua natureza jurídica, sua estrutura, sua competência e até mesmo sem
nominá-Ia.
:..> 1

A nosso ver tem-se que optar por dispor sobre alguns serviços específicos, confonne proposto pelo Poder Executivo; regulamentar a Emenda Constitucional nO 8/95; ou rever
e consolidar toda a legislação de telecomunicações.
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Limitar-se a lei às matérias propostas pelo Poder Executivo, reduz, naturalmente,
o âmbito das discussões e acelera a tramitação do Projeto. A Lei, no entanto, ficará sujeita ao
questionamento de sua constitucionalidade.
Regulamentar a Emenda Constitucional nO 8/95 demanda maior tempo, mas
evita questionamentos sobre sua constitucionalidade e acelera o processo de revisão constitucional e a execução dos planos de Governo.

OI

A revisão e consolidação da legislação de telecomunicação é de alta relevância,
mas demanda prazo ainda maior.

(.1) 1

0: 1

wl

)

O
Z

Considerando que a grande alteração introduzida pela Emenda Constitucional nO
8/95. incidiu sobre os serviços públicos de telecomunicações, entre os quais se inclui hoje, inquestionavelmente, o Serviço Móvel Celular, afigura-se-nos conveniente que a nova lei regulamente a Emenda Constitucional no que diz respeito aos serviços públicos e a serviços ainda
não regulamentados, recepcionando-se a legislação sobre os demais serviços, cuja revisão e
consolidação será objeto da Lei Geral de Telecomunicações. ora em fase de proposição pelo Ministério das Comunicações.

Nesse sentido, apresentamos o presente Substitutivo, cujos dispositivos assim
: : sumariamente se justificam:
~ !

~;

O art. IOdo nosso Substitutivo objetiva atender à determinação da Emenda
Z I Constitucional nO 8/95 de que a lei disponha sobre a organização dos serviços. A presente Lei,
~ I editada em decorrência da Emenda Constitucional recepciona fonnalmente a legislação anteriI or, sem prejuízo de sua futura alteração, e dispõe sobre a exploração dos serviços públicos _
principal objetivo da referida Emenda - entre eles o Serviço Móvel Celular. ainda não regulamentado.
o

Conforme consignado no Parágrafo único do art. 1°, a presente Lei também
I dispõe sobre o regime jurídico dos Serviços Limitados, face às novas modalidades desses serviços, cuja regulamentação anterior, por decreto, é objeto de contestação judicial. Em suma, ao
I dispor. mesmo que para ratificar leis anteriores, sobre todos os serviços de telecomunicações, a
I

o
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presente Lei atende às detenninações da Emenda nO 08/95, evitando, assim, o questionamento
sobre sua constitucionalidade.

o art. 2° deste Substitutivo atende ao disposto na referida Emenda nO 8/95, evitando o questionamento da constitucionalidade da Lei, que estaria dispondo sobre serviços de
telecomunicações sem antes criar o órgão regulador da atividade, confonne detenninado por
mandamento constitucional.
A Seção 11 do Capítulo I deste Substitutivo dispõe sobre a organização dos serO I viços públicos de telecomunicações. Como o objetivo essencial da Emenda Constitucional nO
(J) I 8/95 foi exatamente a alteração do regime de exploração dos serviços públicos, não é razoável
o::
que se cuide do secundário antes de regular o principal. Dispondo esta Lei sobre os serviços
lJ.J
públicos evita-se que se postergue indefinidamente o cumprimento dos objetivos da Emenda
:> Constitucional nO 8/95.
O
Z

o art. 3° deste Substitutivo define a natureza do ato de outorga de serviços pú,

tfJ l

lUl
:~

1

:.3 1

blicos de telecomunicações e a limita a pessoas jurídicas com exclusão das pessoas naturais. o
que é essencial dispor-se em Lei.

o§

lOdo art. 3° deste Substitutivo repete a definição clássica dos serviços pú: : blicos de telecomunicações explicitando que o Serviço Móvel Celular assim se classifica. Ainda
"Y
, que esse apêndice contrarie a melhor técnica legislativa, ele se justifica por se tratar da evolução
,- I
(J) I de um serviço anterionnente classificado como público-restrito.
Z I
~ !
o § 2° do art. 3° deste Substitutivo define o Serviço Móvel Celular com ênfase
para sua natureza pública e para os fins a que se destina. É imprópria a definição de serviços
segundo a tecnologia, que evolui constantemente sem que se altere a natureza do serviço.

-

I

o art. 4° do Substitutivo limita a outorga de concessão de serviços públicos a
empresas brasileiras, o que é impositivo, uma vez que os bens vinculados aos serviços públicos
pertencem ao Poder Concedente. Admitida que fosse a outorga de serviços públicos a pessoas
jurídicas sediadas no Exterior ou regidas por legislação estrangeira, ter-se-ia um sério problema
de soberania. Esse dispositivo não impede que o capital das concessionárias seja estrangeiro.
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o§

lOdo art. 4° do Substitutivo impede que entidades públicas estrangeiras,
inclusive empresas estatais, detenham o controle de concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações. Se o Poder Público brasileiro não pode controlar o capital de concessionárias
de serviços públicos no País, não é admissível que esse controle possa ser exercido por pessoas
jurídicas de direito público externo. Trata-se de uma questão de soberania.

I

o§

2° do art. 4° deste Substitutivo faculta, sem obrigar, que se estabeleçam
limites à participação de estrangeiros no capital de concessionárias de serviços públicos de telecomunicações no Brasil. Além do interesse público, deve-se observar, no caso, os tratados e
convenções internacionais e os acordos de reciprocidade. Não se pode, por exemplo, tratar
OI
(J)I igualmente países de economia forte, como os Estados Unidos e Japão, e países homogêneos e
0: 1 em processo de integração, como os países do Mercosul.

wl

:>

o art.

5°, alíneas 64 a" e 64b", deste Substitutivo objetiva impedir o monopólio
e o domínio do mercado. Ao invés de um detenninado percentual, toma-se um parâo privado
Z metro. no caso o Estado de São Paulo, o mais desenvolvido do País no serviço objeto da outorga. Esse dispositivo assegura a existência de, no máximo, três concessionárias de serviços públicos no Brasil, sem limites máximos de número de concessionárias. Se for o caso, pode-se
também evitar a pulverização do mercado. definindo-se que a participação mínima de uma concessionária no mercado não poderá ser inferior a do Estado menos desenvolvido no serviço ob: : jeto da outorga.

-

'V I

,

~ I

o art.

6° deste Substitutivo é inovador ao pôr fim ao regime monopolista, ou
Z I melhor, de exclusividade, que até hoje vigorou no País, de se outorgar concessão a uma única
~ I empresa por área de atuação. O princípio da competitividade, no entanto, não elide o da economicidade, razão pelo qual a Lei só obriga sua adoção imediata nos serviços públicos de tele1
I comunicações de longa distância e no Serviço Móvel Celular. Para assegurar condições de sadia
competição, a Lei estabelece outros mecanismos, como as interconexões de redes, a restrição à
execução de atividades estranhas ao objeto da concessão, a criação de empresas com objeto
social específico para detenninados serviços (Serviço Móvel Celular) e até mesmo o regime de
direito privado para a EMBRATEL.

(j) 1

o art. 7° deste Substitutivo que limita o objeto social e as atividades das concessionárias ao objeto da concessão, não representa restrição ao livre exercício das atividades eco-
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nômicas, mas a preservação da economicidade dos serviços públicos de prestação econômica.
Como os serviços públicos são remunerados por tarifas não se pode permitir que as concessionárias de serviços públicos exerçam atividades estranhas a esse objeto, desvirtuando a equação
econômica dos serviços públicos. O dispositivo também veda que as grandes industrias de telecomunicações se tomem concessionárias desses serviços e vice-versa.
O § lOdo art. ~ deste Substitutivo garante a interconexão dos sistemas de telecomunicações celulares com as redes públicas de telecomunicações, o que é imprescindível
para o bom funcionamento de ambos os serviços em todo o País.
OI

o § 2° do Art. 7° deste Substitutivo garante o uso da rede pública para prestação

rn l

o::

de outros serviços de telecomunicações e para os Serviços de Valor Adicionado, o que já estava
assegurado no inciso XI do art. 21 da Constituição de 88 e deve ser mantido não apenas para
otimizar o uso das redes das TELES e evitar duplicidade de investimentos, como para coibir
atos arbitrários por parte das concessionárias.

lJJ

:>

O
Z

Os § § 3° e 4° do art. 7° deste Substitutivo definem o Serviço de Valor AdicioWI nado, distinguindo-os dos serviços de telecomunicações, o que é de grande importância para
: ~ I evitar abusos de parte a parte na prestação desses serviços.
(.> 1
O § 5º do art 7º deste Substitutivo assegura a igualdade de tratamento aos usuá'Y I
r- I rios das redes públicas de telecomunicações para prestação de outros serviços de telecomunica(,1) 1 ções e de Serviços de Valor Adicionado, dispositivo esse também essencial para coibir práticas
Z I abusivas e discriminatórias.
(,1)1

-

I

-

I

-

I

~ I

No art. 8º e seu parágrafo único deste Substitutivo atribui-se ao Presidente da
República a outorga de concessão para exploração de serviços públicos de telecomunicações,
mediante licitação, sob normas específicas, fixando-se em 30 anos, prorrogável por iguais períodos, o prazo dos contratos de concessão. São disposições de ordem legal, que não podem ser
delegados a atos de menor hierarquia.
O art. 92 e seu parágrafo único deste Substitutivo definem os critérios de julgamento das licitações para outorga de serviços públicos de telecomunicações priorizando o
atendimento do maior número de usuários, no menor prazo, aos menores preços. A venda de
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concessões somente se admite em certos casos, considerando que esse ônus fatalmente será
repassado para os usuários dos serviços. Além dos critérios definidos nesta Lei, outros critérios
poderão ser adotados, considerando as peculiaridades de cada serviço.

o art.

10 e seus §§ 1Q e 2Q deste Substitutivo definem a natureza dos contratos
de concessão, a faculdade de sua alteração e as condições de sua prorrogação. São dispositivos
essenciais à definição do regime jurídico dos contratos de concessão.
No art. 11 e seus parágrafos deste Substitutivo define-se a política de exploração dos serviços públicos de telecomunicações mantendo a TELEBRÁS, transitoriamente, sob
O I controle da União, uma vez que a transferência imediata, pela União, do controle da
(J) 1
TELEBRÁS, por qualquer fonna, implicaria na instituição de um monopólio privado.
~ I

WI

:>

O
Z
~j 1

A EMBRATEL é mantida sob controle da TELEBRÁS perdendo, no entanto, a exclusividade para prestação dos serviços públicos de telecomunicações de longa distância e a
natureza de empresa estatal. com abertura de seu capital. A perda da natureza estatal é essencial
para que se possa realmente estabelecer a competição no mercado entre as concessionárias de
serviços públicos de telecomunicações de longa distância.

J.l 1

..,...., I

:'; 1
-

I

:; :
: ;
:n I
Z I
~ I
I!

i

A TELEBRÁS deverá transferir o controle do capital de suas atuais "subsidiárias"
mediante aumento de capital e cessão do direito de preferência para subscrição do capital sob
condições, entre as quais a celebração de acordo de acionistas. que preservem certos direitos à
TELEBRÁS. OS interessados na assunção do controle das TELES deverão subscrever a parcela
correspondente ao capital da TELEBRÁS e as sobras que restarem após o exercício do direito de
preferência pelos demais acionistas. Esse procedimento, que independe de qualquer artifício,
casuísmo ou intrincados processos licitatórios, assegura ao atual Sistema TELEBRÁS o aporte
de recursos
no valor correspondente ao capital de todas as empresas controladas pela
,
TELEBRAS.
A TELEBRÁS poderá alienar, a qualquer tempo, as ações preferenciais de que é
titular no capital de todas as empresas.
Após a transferência, pela TELE BRÁS, do controle de suas atuais sU,bsidiárias, a
União poderá alienar, total ou parcialmente, sua participação no capital da TELE BRAS.
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o art.

12 e seu parágrafo único deste Substitutivo transformam as atuais permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Público-Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular. A transformação, no entanto, poderá ser condicionada à criação de uma empresa
com o objeto específico de explorar o Serviço Móvel Celular. Essa fórmula visa elidir ou, ao menos, reduzir os riscos de direito de recesso no caso de cisão da empresa ou alteração de seu objeto social.
A criação de empresas para substituir as atuais concessionárias na prestação do
Serviço Móvel Celular, além dos riscos de recesso, apresenta o inconveniente de se criar um
grande número de novas empresas estatais e de desvalorizar as ações das atuais concessionárias
OI
de serviços públicos no processo de sua privatização.
(J)

o::

Assim, a disposição do parágrafo único do art. 12 deve ser objeto de profunda
análise antes de sua adoção.

W
)

O
Z

o art.

13 deste Substitutivo mantém a atual regulamentação dos demais serviços de telecomunicações, salvo quanto aos Serviços Limitados e aos Serviços por Satélites que.
001 face à própria evolução tecnológica que gera novas modalidades desses serviços. passam a se
wl reger por esta Lei, conforme disposto nos arts. 14 e 15 e seus respectivos parágrafos' do
: ~ I Substitutivo.
(J I

-

,

:; :

Tal como ocorre com a cessão da rede pública para prestação de outros serviços
~ ; de telecomunicações e de Serviços de Valor Adicionado, também a cessão de uso de satélites
(J) I não se caracteriza como serviço de telecomunicação.
Z I
/-j
O Capítulo 11, arts. 16 a 18 deste Substitutivo regulamenta a constituição do
Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL, criado pelo art. 2'! desta Lei em cumprimento de expressa determinação da Emenda Constitucional nQ 8/95.

o

Diversamente do que propõem os Projetos de Lei n'! 1.117/95, 1.168/95 e
1.552/96. respectivamente dos Deputados Marcelo Barbieri, Miro Teixeira e Paulo Cordeiro. o
presente Substitutivo vincula o órgão regulador ao Poder Executivo e não ao Poder Legislativo.
Na verdade. o órgão regulador não elide a competência normativa do Poder Legislativo mas se
sobrepõe à competência regulamentária do Poder Executivo. Por exercer diversas atribuições
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~I~~;m~~~================~mn~~~==========~~-rrnO/JJSTlFICAC10 - - - - - - - - - - - - - executórias o órgão regulador deve, de fato, vincular-se à Presidência da República, porém sem
subordinação hierárquica.

o presente Substitutivo dispõe sobre a composição e a competência do CONTEL,
definições essas essenciais para que o órgão se constitua.
As demais disposições sobre o próprio Conselho são remetidas para o seu regimento interno.
Para custeio do Conselho são a eles destinados os recursos da cobrança de reO I muneração pela outorga de serviços de telecomunicações. conforme previsto no parágrafo úniú1 1 co do art. 23 deste Substitutivo.

0:: 1

WI

:> 1
O
Z

No Capítulo IH, arts. 19 a 23 o Substitutivo define a política tarifária dos serviços de telecomunicações cuja irrealidade é uma das principais causas da situação de inferioridade do Brasil no contexto das nações.

Permitindo a diferenciação tarifária em função de vários fatores, inclusive os de
natureza social. o Projeto de Lei assegura a realidade tarifária. o que permitirá acabar com sub~ I
"..,
"'I 1
terfúgios, como o da participação-financeira e da cobrança de preços pelas concessionárias à
r
~ I
revelia do Poder Concedente. institutos esses que cerceiam o acesso aos serviços às classes de
-"Y , menor poder aquisitivo.
~j

~

-

I
I
I

-,
I

-

I

Para compensar a irrealidade tarifária, criam-se hoje mecanismos que desvirtuam
Z I a prestação dos serviços, sempre em detrimento de seus usuários.

:n l

~ I

Os serviços de telecomunicações são serviços públicos de prestação econômica
que devem ser pagos por seus usuários, proporcionalmente ao uso efetivo dos serviços. Essa é a
política consagrada no Projeto de Lei.
Ela não impede, no entanto, a adoção da tarifa social onde essa prática realmente
se justificar. Ela veda. porém. procedimentos que fogem à legalidade e que, no geral. deturpam
, a prestação de serviços públicos.
I

(
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o CONTEL, como órgão regulador dos serviços de telecomunicações, deverá regulamentar os dispositivos legais que definem a política tarifária, em cumprimento do disposto
no inciso II do parágrafo único do art. 175 da Constituição.
Para custeio do CONTEL, destina-se a ele o produto da cobrança de valores pela
outorga dos serviços de telecomunicações, cobrança que se recomenda seja escalonada ao longo da vigência do ato de outorga.
,

OI

Enquanto não se instala o CONTEL, o art. 21 do Substitutivo mantém a competência normativa do Ministério das Comunicações.

iJ1 1

Na verdade, o presente Substitutivo se baseia no Projeto de Lei nº-821/95, de nos0: 1
Q
LUI sa autoria, ao qual foram apensados o Projeto de Lei n 1.117/95, do Deputado Marcelo Barbieri.
)
e nº-1.168/95, do Deputado Miro Teixeira, os quais regulamentam a Emenda Constitucional. nº8/95.

o
z

Este Substitutivo deixa de reproduzir a Seção do Capítulo III do Projeto nº(J) 1 821/95 que dispõe sobre os Direitos e Obrigações dos usuários dos serviços públicos de telecoWI municações em cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do art. 175 da Cbns:~ I tituição de 88. Por se tratar de matéria mais extensa. optamos por remetê-la para a Lei Geral de
~ i! Telecomunicações,
cujo projeto se encontra em fase final de elaboração no Ministério das Co.
"Y I
mumcaçoes.
~

-

r-

I

I

Em síntese: o Projeto de Lei nº- 1.287/95, da forma como foi apresentado ao
Z I Congresso e Substitutivo do Relator. ao se restringirem a regulamentar apenas o Serviço Móvel
~ I Celular, os Serviços de Telecomunicações por Satélites e os Serviços Limitados. deixam de
atender o disposto na Emenda Constitucional nº- 8/95, o que toma o Projeto e o Substitutivo
passíveis de questionamento judicial, retardando o cumprimento dos planos do Governo. além
de causar graves danos ao País por retardar definições de suma relevância para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras
(J)
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EMENDA SUBSTITUTIVA AC SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1287/95, DE AUTORIA
DO REL.\TOR, DEPUTADO AROLDE DE OLIVEIRA
(Do Sr. Eurípedes Miranda)

ubstituam-se os artigos 1°, 2°, 3°, 4° , 5°, 6° e 7° do Substitutivo ao PL n° 1287/95, pela seguint
edação :

Congresso Nacional decreta:

Capítulo I
Da Política Nacional de Telecomunicações

. 1o. Esta Lei estabelece objeti\ os, princípios e diretrizes da Política Nacional e Telecomunicações, cria
omissão Nacional de Telecomur icações - CONAT, dispõe sobre a org . ção dos serviços públicos d
lecomunicações e o regime juridico de sua exploração e autoriza o Oder Exeçtlrtrn:»
eestIuturação do sistema Telebrás. nos termos que estabelece.

Seção I
Dos Objetivos, Princípios e Diret
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. 2°. A Política Nacional de Telecomunicações tem por objetivos assegurar a quaisquer pessoas o acess
s serviços públicos de telecomuricações, manter a soberania e a integridade territorial do País na prestaçã
e serviços de telecomunicações e ;Jmpliar progressivamente a capacitação nacional nas atividades de pesquisa,
esenvolvimento e produção de bens e serviços de telecomunicações .
. 3°. Para atingir os objetivos c'a Política Nacional de Telecomunicações, o planeamento e a execução das
tividades de telecomunicações dev~rão observar irrestrita fidelidade aos seguintes princípios e diretrizes:
- quanto ao acesso aos serviços de telecomunicações:
) é responsabilidade da União ass ~gurar a todos o direito de fruir diretamente os serviços públicos essenciais
e telecomunicações prestados por intermédio de uma rede pública única, de âmbito nacional, e funcionament
terrupto;
) todos os serviços públicos perifi 'ricos de telecomunicações serão explorados em regime de competição entr
preendimentos comerciais da hiciativa privada, mediante outorga de concessões e permissões, sempr
recedidas de processo licitatório;
) a qualquer pessoa poderá ser Ot' torgada autorização precária para utilizar recursos de telecomunicações e
roveito próprio, para seu uso res 'rito e exclusivo, vedado o compartilhamento ou a prestação de serviço d
lecomunicações para terceiros, aÍ!lda que sem fim comercial;
) a utilização de recursos de telecomunicações mediante concessão, permissão ou autorização dar-se- '
ediante o pagamento à União de um valor mensal, destinado a remunerar as atividades de fiscalização
lecomunicaçães;
) em nenhuma hipótese, a explor:lção de qualquer modalidade de serviço de telecomunicações poderá ensej
surgimento ou a continuidade de -nonopólios ou oligopólios privados, de direito ou de fato;
os processos licitatórios para a escolha dos prestadores de serviços periféricos privilegiarão as empresas
nstituídas no Brasil, com contJole de capital nacional, que utilizem equ'
ntos aqui produzidos o
preguem tecnologia nacional;
/
) a responsabilidade pela admin tstração e orientação intelectual ~ e presa xploradora de serviços d
lecomunicações considerados ess :nciais nos temos desta lei é priv 'va de b
eiros natos ou naturalizados
, mais de dez anos;
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) a participação de estrangeiros, pessoas fisicas ou jurídicas, no capital social de empresa exploradora d
erviços de telecomunicações consIderados essenciais nos termos desta lei só se efetuará através de ações se
. eito a voto que não excMam a VJ nte por cento do capital social;
- quanto à soberania e à integrida le territorial do País:
) a rede pública de telecoml 'nicações é considerada atividade-meio de vital importância para
esenvolvimento sócio-econôrnico ( 'O País;
) a expansão da rede pública n; \cional de telecomunicações deve prever investimentos específicos para
'abilização de políticas públicas, (:specialmente no tocante à solução de isolamento em regiões remotas, saúd
ública e controle de epidemias . monitoramento ambiental, vigilância da Amazônia, patrulhamento d
onteiras e da região costeira, inV{ ntário e monitoramento de recursos naturais, planejamento e fiscalização d
so do solo, previsão de safras agrísolas, coleta de dados ambientais, previsão do tempo e do clima, localizaçã
e veículos e sinistros, além da defesa e da segurança do território nacional;
) cada urna das modalidades de :,erviços de telecomunicações, na proporção do interesse público que lhe '
uliar, é considerada instrumente de defesa da soberania nacional, sobretudo quanto à integridade territorial
, mobilização da população, em ca ,os de calamidade pública ou estado de beligerância;
) a integração dos processos de il'formatização e de telecomunicações deve ser estimulada pela União com
ropósito de atender aos setores prc \dutivos e a atingir os objetivos fundamentais do País;
) a todo cidadão é garantido qm a utilização de seus dados pessoais por qualquer organismo, público ou
rivado, não conduza à violação de sua vida privada, e não lhe cause qualquer prejuízo;
a política tarifária deve ser est 'uturada de tal forma que viabilize a oferta e a expansão progressiva
restação de serviços aos segmente, mais carentes da sociedade;
) na prestação de serviços através da rede pública nacional, os serviços básicos, em .........""'s pobres e de bai
estação de serviços
ensidade populacional, deverão ser subsidiados pelos recursos prove I entes
ofisticados, em regiões ricas e de , lta densidade populacional;
) os impostos incidentes sobre a ltilização de recursos de telecomunica - s erão cessariamente seletivos,
função de sua essencialidade;
Il- quanto à capacitação tecnológica:
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) a pesquisa e o desenvolvimentc científico, tecnológico e industrial do Brasil no setor de telecomunicações
evem ser promovidos de modo C'. permitir que o país possa utilizar meios e técnicas direcionados para
olução de problemas nacionais e p na o beneficio da sociedade brasileira;
) o setor produtivo de capital nacional deve ser estimulado com medidas concretas que propiciem condições d
ua participação em condições competitivas em mercados internacionais de equipamentos de telecomunicações;
) deverá ser efetivada uma parceria estratégica entre o Estado brasileiro e a iniciativa privada genuinament
ional com o objetivo de pro:nover a formação e o aprimoramento de recursos humanos altament
ualificados e especializados no s{ tor de telecomunicações, quer para as atividades estritamente tecnológicas,
uer para a administração pública ! privada, quer para o detalhamento das políticas públicas estabelecidas po
sta lei;
) a aquisição de equipamentos pa ra o desenvolvimento das atividades e dos serviços inerentes à rede públic
e telecomunicações deve privilegi l.f a tecnologia nacional, o fortalecimento econômico-financeiro e comercial
empresa nacional e o estimul) à redução de custos dos produtos e serviços, assegurando-lhes maio
mpetitividade internacional;

•

arágrafo único. A inobservância., :)or agentes do Poder Executivo, dos princípios e das diretrizes estabelecidos
este artigo, quer na elaboração d : instruções de serviço, quer no desenvolvimento da ação administrativa., ,
-o detenninante para a nulidade do ato e responsabilização do agente.
Seção 11
Das Atividades de Telecomunicações
. 4° Telecomunicação é o prC'cesso tecnológico que viabiliza a difusão, transferência ou recepção d
ímbolos, sinais, marcas, dados, e ,critos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fio, cabo,
.oeletricidade, sistemas ópticos ou quaisquer outros sistemas que utilizem eletro
.smo .
.5°. Consideram-se atividades de telecomunicações aquelas ligadas ao es elec ' ento de comunicação
·stância com a utilização de proce ISO eletromagnético e e, especificame e,
segu ' tes:
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- pesquisa, desenvolvimento, p rodução, importação e exportação de componentes, peças, aparelhos
uipamentos e estações de telecorrunicações;
- fabricação, venda, locação, c Jmercialização e prestação de serviços de instalação e manutenção
mponentes, peças, aparelhos, eqt 1ipamentos e estações de telecomunicações;
- planejamento, gerenciamentc . operação, comercialização, faturamento e cobrança de serviços
lecomunicaçães;
- administração, treinamento, >utorga de concessões, permissões e autorizações, fixação de critérios
.fários, e fiscalização do uso do~ recursos de telecomunicações;
- adminsitração, atribuição, contr )le e fiscalização da utilização do espectro de freqüências;
- utilização de recursos de tel !comunicações em proveito próprio ou para a exploração comercial d

Seção 111
Do Sistema Nacional de Telecomunicações

•

.6°. O sistema Nacional de Telecomunicações é constituído por um conjunto operacional contínuo
lec:ru'camente compatível de equiç :unentos instalados em estações interligadas por meios eletromagnéticos,
az de executar as funções sist~micas de codificar, armazenar, comutar, ratear, transportar e difundir, d
orma plena ou restrita, informaç&'l de diferentes naturezas e procedências.
arágrafo único. O sistema Nac ional de Telecomunicações é composto de uma rede básica, de redes
mplementares, áreas operacionai.; e áreas de segurança, assim definidas :
- a rede básica tem âmbito nacio·lal. e está capacitada a realizar todas as 'funções sistêmicas para interlig
odas as áreas operacionais entre si e propiciando as interligações internaci nais e com áreas de segurança;
- as redes complementares estão capacitadas a realizar todas as fim - s si ~
para interligar todos os
ntos internos de uma mesma ár~ operacional;
o do interesse de tráfego d
- áreas operacionais, ou áreas dt acesso, são micro-regiões delirni
ormações;
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- áreas de segurança são as áreas operacionais situadas na faixa de fronteira e quaisquer outras delimitadas
mo tal pelo Estado Maior das Forças Armadas, em função dos interesses de segurança do País;

· r

Objetivando assegurar a estrutura e a racionalizar o emprego do Sistema Nacional
elecomunicações, a Comissão Nacional de Telecomunicações estabelecerá normas técnicas, condições d
. ego mútuo e regras de acesso a ierem compulsoriamente observados pelos executores dos serviços.
arágrafo único. O Ministério das Comunicações ao propor e a Comissão Nacional de Telecomunicações a
provar o Plano Nacional de Telec()municações discriminarão as Áreas Operacionais de Telecomunicações e as
ocaIidades nela compreendidas.

•

· 8° Visando evitar custos iesnecessários e transtornos inevitáveis decorrentes da duplicação
Im11rn-estrutura de empresas de se 'viços elétricos, de transporte ferroviário, de telecomunicações e quaisque
utras provedores de serviços públ :cos, fica instituída a obrigatoriedade da celebração de convênios destinados
assegurar o uso mútuo e gratuitc de suas redes de transmissão, dutos, fios, cabos, postes e quaisquer outros
eios físicos relacionados à infra~qtrutura, respeitada a competência legal de cada setor.

· cr.

O transporte, a transferên:;ia, a recepção e a difusão de informações através de fios, cabos e outros
eios físicos que utilizem as vias çúblicas somente poderão ser feitos através das redes que integram o Siste
acional de Telecomunicações, as quais deverão estar disponiveis para quem o solicite, através do pagament
tarifas correspondentes .
. 10. É expressamente proibida a cessão gratuita ou mediante locação dos meios da rede pública p
evendedores (resellers) ou quaisq\ 'er outros empreendimentos de intermediação entre a empresa prestadora do
erviço público essencial e o usuári') final do serviço de telecomunicações.
arágrafo único. A utilização de c lamada (callback) ou quaisquer outros
lfícios
e serviços, ou por outras pessoas físicas ou jurídicas, atuando no Bras ' ou no e
ropiciar fraude ao pagamento de impostos incidentes sobre as teleco unica - s
nseqüente redução de tarifas, :aracteriza uso indevido do servi
aut '

tecnológicos por usuários
rior, com a finalidade d
geradas no Brasil, com
a empresa prestadora
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DEPUTADO EURIPEDES MIRANDA

terromper sistematicamente a cc l1unicação ou a utilizar todos os meios tecnológicos ao seu alcance p
vitar a prática, sem prejuízo de eventuais procedimentos penais e civis contra as pessoas envolvidas

-

Seção IV
Dos Serviços de Telecomunicações
Periféricos e Essenciais
. 11 . Constituem serviços de tel ' ~comunicações as diferentes utilizações que se pode obter com o emprego d
rocesso tecnológico que viabiliza : l comunicação à distância através do eletromagnetismo.
arágrafo único. Os serviços de telecomunicações são definidos e classificados em razão dos fins a qu
estinam, do sistema eletromagnttico utilizado e da natureza e do âmbito da informação a ser gerada,
'fundida, transmitida e recebida en seu destino .

•

. 12. São considerados serviços periféricos de telecomunicações todos aqueles que prescindem da red
ública para serem explorados e que contribuem complementarmente para o atingimento dos objetivos
olítica Nacional de Telecomunical;ões .

10. São considerados serviços per iféricos:
- os serviços destinados à teledifu~ io de informações, dentre os quais:
)- os serviços de radiodifusão sone'ra (rádio broadcasting);
)- os serviços de radiodifusão de S)ns e imagens (televisão broadcasting);
)- os serviços de repetição e retransmissão de rádio e TV (broadcasting);
)- os serviços de televisão por assi natura;
)- os serviços de videodifusão (ou ie difusão de dados);
- o serviço de música funcional;

I
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- os serviços destinados ao uso intlividualizado, dentre os quais:
)- o serviço de radioamador;
)- o serviço de rádio do cidadão;
- os serviços destinados ao uso c )rporativo e operacional, dentre os quais:

•

)- o serviço de radiochamada (bip.\ e paging) ;
)- o serviço de freqüência padrão;
)- o serviço de sinais horários;
)- o serviço de boletins meteorolór icos;
)- o serviço de radioautocine;
- o serviço de radiotaxi;
)- o serviço de supervisão, control ! e comando (trunking) ;
)- o serviço de segurança e regula! idade do transporte (trunking) ;
')- o serviço de radiodeterminação;
')- o serviço privativo;
)- o serviço de telemensagem.

§ 2°. A entidade prestadora de s':rviço periférico em âmbito regional, nacional ou internacional que tive
ecessidade de transportar a infonração gerada deverá utilizar o Sistema Nacional de Telecomunicações.
§ 3°. Somente será admitida a formação de redes privativas para prestação de serviços periféricos quando, n
ta do pedido, a localidade que se pretende atingir ainda não estiver servida pelo Sistema Nacional d
elecomunicações ou quando, n'esmo servida., a prestadora do serviço essen ' estiver tecnicarnent
possibilitada de dar atendimento imediato ao pedido.
. 13 . São considerados essenc tais para a execução da Política
nseqüente atingimento dos seus c bjetivos os seguintes serviços e ativi

Telecomunicações e
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- planejamento, instalação, rnan 1ltenção, operação, gerenciamento e exploração econômica do Siste
acional de Telecomunicações, inclusive suas conexões internacionais;
- o lançamento, o rastreamento, 1 instalação e a operação de satélites e de estações terrestres, bem como
xploração comercial das diferentes modalidades de serviços essenciais de telecomunicações por meio d
atélites de telecomunicações;
II- o transporte integrado das difer~ntes modalidades de serviços essenciais de telecomunicações;
- a exploração dos serviços telefclnicos fixos e móveis, em âmbito nacional, regional e local;
- a exploração dos serviços de tra nsferência de dados;
- a exploração dos serviços de tr;msferência de textos e imagens;
- a utilização das freqüências exclusivas dos serviços oficiais (das Forças Armadas, Governamentais e d
egurança Pública).
arágrafo único. Serviços essenci tis são todos aqueles prestados de forma ininterrupta, por intermédio d
isterna Nacional de Telecomuninções, e acessíveis a qualquer pessoa, natural ou jurídica, e destinados
atisfazer necessidades de intercom 'lnicação de qualquer natureza .

•

.14. exploração dos serviços periférícos de telecomunicações será desenvolvida pela União, diretamente o
ediante outorga de concessão 0 '1 de permissão, conforme a natureza do serviço, seu âmbito e grau d
esponsabilidade perante os objetiv )s da Política Nacional de Telecomunicações.

arágrafo único. Excepciona1mer'te, Os Estados e os Municípios poderão ser autorizados a expIo
eterminados serviços periféricos d ~ telecomunicações .
. 15 . Constitui obrigação da Un ~ ão, a ser cumprida por órgãos de sua admini
tralizada ou através
e sociedades anônimas sob seu ccntrole acionário e diretivo, desenvolver
at
e explorar os serviços
nsiderados essenciais para a cor secução da Política Nacional de Tele m 'caçõe , nos termos do art. 13
esta lei .
arágrafo único. A União poderá cutorgar concessão, nos termos estab
eguintes serviços essenciais:

,.ei, para a exploração dos

' F .....
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- serviço telefônico móvel, com t ;cnologia celular digital, em regime de concorrência com as empresas sob
ntrole acionário estatal;
- serviço telefônico fixo, em regiJ ne de monopólio, em áreas operacionais onde ainda não exista rede públic
e telecomunicações;
- serviços de transferência de dados e demais serviços essenciais de telecomunicações, em regime d
mpetição, dentro de uma mesma localidade ou interligando diferentes localidades de uma mesma ár
peracional .
. 16. Visando assegurar a demo ~ratização da informação e a sua mais ampla difusão, e objetivando evi
ormação de monopólios e oligopólios privados, bem como outras formas de controle da opinião pública ou d
estrição ao acesso aos meios de omunicação, fica assegurado a qualquer pessoa fisica ou jurídica utilizar
istema Nacional de Te1ecomunica';ões para a prestação de serviços de informação.

§ l°. A prestação de serviços de in armações a que se refere este artigo compreende as atividades de produção,
Ieta, annazenamento, processarrento e comercialização de textos, marcas, documentos , sons, imagens o
utros elementos de conhecimento) ·assível de interpretação e de transferência através de telecomunicações.
§ 2°. Os serviços de telecomunicações se iniciam quando as informações produzidas se transformam em sinais
letromagnéticos destinados ao trar.sporte através do Sistema Nacional de Telecomunicações.
§ 3°. O transporte através do Sistema Nacional de Telecomunicações compreende as funções d
ento, comutação, codifi(:ação, transferência, distribuição e entrega da informação aos destinatários .

§ 4°. Inexistindo disponibilidade de meios nas áreas operacionais do Sistema Nac ' nal de Telecomunicações, as
tidades especializadas na prestaç ão de serviços de informações poderão c ear implantação e a expansã
ecessária, recebendo da empresr prestadora do serviço público a co spond nte indenização, conform
.sposto em regulamento.
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5°. E vedado ao prestador de sen iço de informações operar quaisquer funções de telecomunicações para seus
suários ou para terceiros sem pré, ia concessão ou permissão.
6°. O preço da informação é estalJelecido livremente pelo prestador do serviço, devendo a fatura de cobranç
.scriminar com exatidão e sem acréscimos o valor referente ao pagamento da tarifa correspondente a
porte da informação pelo siste'na Nacional de Telecomunicações .
. 17. É assegurado ao usuário ie serviço de telecomunicações utilizar meios próprios ou fornecidos po
presas especializadas para acres~ntar valor aos serviços que lhes são prestados .
. 18. A instalação de qualque estação ou equipamento capacitado a comutar, transferir ou difundi
ormações a distância por procef 50 eletromagnético depende de prévia concessão, permissão ou autorizaçã
o órgão competente do Ministério ias Comunicações.

•

§ 10 . O funcionamento de es1 ações ou equipamentos transmissores, comutadores ou difusores d
lecomunicações é subordinado (1 prévia licença., onde constarão as características básicas e que só se '
xpedida depois de veríficada em v·storia a observância de todas as exigências legais e regulamentares .

§ 2°, A restrição de que trata este artigo não se aplica aos terminais da rede pública., nem tampouco ás estações
equipamentos de potência reduzi la e freqüência limitada , para uso domiciliar e condominial, como definid
regulamento .

Capitulo II
,

Do Orgão Regulador
Comi~ 'ido

Nacional de Telecomunicações (CON.

. 19. É instituída a Comissão r- acional de Telecomunicações - CON
uxiliar do Congresso Nacional, ne s termos do art. 21 , inciso XI, da C
mposição e a organização definic:as nesta lei.

r ão regulador autônomo,
eral, com a competência.,
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Seção I
Da Competência
. 20. A Comissão Nacional de felecomunicações - CONAT - tem a finalidade de assegurar a consecuçã
os objetivos da Política Nacional (Ie Telecomunicações e, particularmente, competência para:

•

- supervisionar o cumprimento 'Ia Política Nacional de Telecomunicações pelas entidades que exer
tividades de telecomunicações;
- realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou d
quérito, vistorias, inspeções e análises em empresas públicas e privadas que, a qualquer título, execute
tividades de telecomunicações;
11- assessorar o Congresso ~ racional no cumprimento de sua competência para legislar sobr
lecomunicações, realizando estud·)s, pesquisas, pareceres e anteprojetos de lei relativos ao desenvolvimento d
ovas tecnologias e a melhor fOIl112 de sua implantação no Brasil;
- fiscalizar diretamente a observUlcia, por parte das empresas sob controle acionário estatal, das disposições
esta lei;
- aprovar: na qualidade de órgã(' regulador autônomo, por maioria absoluta de seus membros, a edição d
esolução Normativa destinada a:
) aprovar o Plano Nacional de Tel !comunicações, bem como as suas revisões ;
) promover e estimular o dese llvolvimento da indústria de equipamentos de telecomunicações, dand
referência àqueles cujo capital, na sua maioria, pertença a acionistas brasileiros;
) estabelecer critérios tarifários cc 'llplementares à política tarifária fixada nesta lei, instituir a sistemática p
reajuste de tarifas e autorizar os ~ eus reajustes, quando necessários;
) estabelecer normas técnicas e es;)ecificações a serem observadas na plani
ção da produção industrial e
bricação de peças, aparelhos e eq 'lipamentos utilizados em telecomunica - s;
) estabelecer normas complement2 res às leis e regulamentos em vigor, vis do o
volvimento da prestaçã
os serviços de telecomunicações;
- alterar o Plano Nacional de . 'elecomunicações, sempre que isto
olítica Nacional de Telecomunicacões estabelecida nesta lei ;
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- representar contra medidas pn ,visórias, decretos e instruções de serviço do Poder Executivo que exorbite
e sua competência para editar ato~ administrativos com finalidade de facilitar o cumprimento desta lei;
- acompanhar o desenvolvim:nto de novas tecnologias, editando, com rapidez, normas destinadas
rmitir a sua implementação no B"asil segundo os objetivos da Política Nacional de Telecomunicações;
- exercer outras atividades que 11le forem delegadas pelo Senado Federal;
- elaborar o seu Regimento Intern o que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pelo Senado Federal.
Seção 11
Da Composição e Organização
.21. - A Comissão Nacional de Telecomunicações é integrada por 9 (nove) membros, terá um Presidente d
ivre nomeação do Presidente do S( '1ado Federal e será constituída:

•

- 1 (um) membro, indicado pelo~ pequenos usuários de serviços, encolhido por sorteio público, dentre as
soas fisicas usuárias de serviço~ que tenham se candidatado á função;
- 1 (um) membro, indicado pelos grandes usuários de serviços, escolhidos por sorteio público, dentre pessoas
'urídicas usuárias de serviços que t :nham se candidatado á função;
- 1 (um) membro indicado pela indústria de fabricantes de equipamentos, escolhido por sorteio público dentr
lista tríplice apontada pela AE INEE;
- I (um) membro indicado peles empregados das empresas prestadoras de serviço públicos essenciais d
lecomunicaçães, indicado pela rru'ior federação de empregados;
- 1 (um) membro indicado pelo E ;tado Maior das Forças Armadas - EMFA;
- 1 (um) membro indicado pelos aartidos que fazem oposição ao governo;
- 1 (um) membro indicado pelo \1inistério das Comunicações;
- 1 (um) membro indicado pele Ministério Público Federal, indicado pelo R ocu
Geral da República.
. 22. A Comissão Nacional de relecomunicações tem sede no Distrito E d ral, qu o próprio de pessoal,
o território nacional n
nstituído de acordo com o art. 6 1. da Constituição Federal e com jurisdi -o em t
lQCélIlte às atividades de telecomuni ;ações descritas nesta lei .
§ 1°. O mandato dos membros do CONAT é de 7 (sete) anos em regime d
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2°. Para assegurar plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante o exercício do mandato,
s membros do CONAT são assegurados, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas
pedirnentos devidos aos ministro : do Tribunal de Contas da União.
3°. Os membros do CONAT deverão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
) ser brasileiro, com mais de trinu e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
) ter idoneidade moral e reputaçãc ilibada;
) ter notórios conhecimentos da história, da legislação, da evolução tecnológica e das políticas públicas d
lecomunicaçõe5, adotada no Bras ' I e em outros paises;
) ter mais de dez anos de exercício de função ote efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos
encionados no inciso anterior.

')0

Capítulo IH
Plano Nacional de Telecomunicações

.23 . O Poder Executivo planeja rã a expansão qüinqüenal do setor de telecomunicações, sob a forma de
rabalho estratégico vinculado à Pc 'ítica Nacional de Telecomunicações estabelecida nesta lei.
l°. Encaminhado à Comissão Nacional de Telecomunicações - CONAT, para aprovação, o Plano Nacional d
elecomunicações será publicadc e submetido a tantas Audiências Públicas quantas forem julgadas
dispensáveis para o seu aperfeiçc unento.
2°. O Plano Nacional de Telecomunicações estabelecerá, dentre outros requisitos a serem estabelecidos e
olução da CONAT, o seguinte:
) delimitação das áreas operacionus de telecomunicações a que se refere o artigo 6°, parágrafo único, incis
desta lei;
) identificação, dentro de cada á 'ea operacional, das localidades em que
lecomunicações, e estabeleciment ) de cronograma para a sua implantação,
. iniciativa privada;
.stia rede pública d
) identificação, dentro de cada área operacional, das localidades e
oramento pelas empresas
lecomunicações, e estabeleciment ) de cronograma para a sua expansão
ob controle acionário estatal.
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) classificação das áreas operae tonais em quatro grupos decrescentes, atribuindo-se ao .grupo de maio
tencial econômico e peso 4 (quat '·o), tendo em vista que as licitações para a implantação do serviço telefõni
óvel deverão prever o atendime'lto simultâneo em duas áreas operacionais, de tal modo que a soma d
tencia! econômico das duas ár~ nunca seja superior a 5 (cinco) .

Seção I
Dos Órgãos e Entidades Vinculadas
.24. A execução da Política Nacional de Telecomunicações será assegurada pelo Ministério
omunicações, por intermédio dos )rgãos que o integram e das entidades a ele vinculadas .
arágrafo único. São órgãos espfcíficos do Ministério das Comunicações, encarregados da administração,
utorga, controle e fiscalização das atividades a que se refere o artigo 5° desta lei:
- Secretaria Nacional de Fiscaliza( ão - SENAF;
- Secretaria de Administração de Freqüências - SAFRE;
ll- Secretaria de Outorga e Contro le de Serviços Concedidos - SECOM;
- Secretaria de Outorga e Contrcle de Serviços Permitidos - SEPER.;
- Secretaria de Outorga e Control\! de Serviços Autorizados - SOAUT;
- Secretaria de Serviços Postais · SESEP;
- Secretaria de Tarifas de Serviws Essenciais - SETAR.;
- Secretaria de Pesquisa, Desel'volvimento e Aquisição de Produtos - SPqD .
.25 . São entidades vinculadas alI Ministério das Comunicações:
- sociedades anônimas sob control,: acionário estatal que constituem o Sistema Te
1- Fundação Brasileira de Pesquis.' e Desenvolvimento das Telecomunicações.
arágrafo único. Constitui respor sabilidade indelegável do Ministro de
upervisão sobre as empresas e ent dades vinculadas à sua pasta.

forma desta lei ;

Comunicações exerce
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Seção 11
Do Sistema T elebrás
.26. As atividades de instalação manutenção, operação e exploração dos serviços essenciais da rede públi
e telecomunicações são da respomabilidade de um sistema empresarial, integrado por sociedades controladas
coligadas, denominado Sistema T ~lebrás .
l°. Sociedades controladas são c:quelas nas quais a União, diretamente, ou através da Telebrás, é titular d
. eitos de sócio que lhe assegure, de modo permaIlente, preponderância nas deliberações sociais e o poder d
leger a maioria dos administrador< S.

§ 2°. Sociedades coligadas são a'juelas que integram o Sistema Telebrás na qualidade de concessionária,
segurada à União, através da T elebrás, participar com até doze por cento das ações que integram o se
pita! vontante. Esta participaçã), embora minoritária, assegura à União o direito de vetar determinadas
ecisões relacionadas à prestação c~ serviços, conforme disposto no estatuto social da empresa, aprovado com
ndição para o ato de outorga.

§ 3°. O Sistema Telebrás é constiuído por uma sociedade controladora, uma operadora da rede básica, seis
peradoras regionais da rede complementar e tantas sociedades coligadas quantas forem as concessões
utorgadas para a exploração de st: rviços essenciais de telecomunicações .
. 27. A Telecomunicações Bra :ileiras S.A. - Telebrás, sociedade anônima com sede no Distrito Federal,
esempenha as funções de controI: tdora de um sistema empresarial de âmbito nacional, observada a seguint
mpetência específica:
- acompanhar e gerenciar a execuç:lo do Plano Nacional de Telecomunica 1- avaliar o desempenho de suas enpresas coligadas e controladas, através
- consolidar e aprovar o orçam( nto de investimentos das empresas de
etas estabelecidas no Plano Nacicnal de Telecomunicações;
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- propor à Comissão Nacional (Ie Telecomunicações a atualização, correção, expansão e melhoramento d
lano Nacional de Telecomunicaçe ~s;
- participar acionariamente, em nome do Governo Federal, nas sociedades controladas e coligadas qu
loram serviços públicos essenchis de telecomunicações do País;
- gerir sua participação acionári,l, nas empresas que integram o seu sistema empresarial, de modo a assegu
cumprimento dos objetivos da Po lítica Nacional de Telecomunicações;
- promover e estimular a fOIlTlê ção e o treinamento de pessoal especialização, necessàrio às atividades
elecomunicaçães nacionais;
- promover e estimular a pesqu 'sa e o desenvolvimento de equipamentos de telecomunicações;
- assegurar a exploração harmê 'lÍca dos serviços essenciais de telecomunicações, impedindo ' a competiçã
redatória e nociva aos interesses e'npresariais do Sistema Telebrás ,
.28. É assegurado a qualquer d-) povo adquirir ações da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS,
bservadas as condições estabeleci!las nesta lei.

§ l°. A Telebrás é uma companhia lberta e suas ações são preferenciais e ordinárias.
2°. As ações preferenciais da T( lebrás asseguram preferência no recebimento de dividendos, não confer
. eito de voto, não são conversívei., em ordinárias e sua emissão é limitada a 2/3 do total das ações emitidas.

§ 3°. As ações ordinárias da Telerrás são de 3 (três) classes, designadas como "A", "B" e "C", em função d
uas características e das vantagere , que conferem a seus titulares.
§ 4°. As ações ordinárias classe
correspondem a 51 % (cinqüenta e um por cento) do total de ações co
'reito a voto e apresentam as segu ntes características:
ensão de empregados
) são privativas da União, de pess'Jas jurídicas de direito público interno e de
e empresas do Sistema Telebrás;
áci.-;es, cabendo-lhe, no
) a União deterá, no mínimo, e t m caráter permanente, a metade mais Wl)14
a ionário e diretivo
umentos de capital social, subscn ver o montante necessàrio para assegu
ociedade;
li . \ "

PARLAMENTAR
DATA:

ASSINATURA: ________-L~---------------

EMENDAN"
A

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
SUBSTITUTIVO AO
PL 1287/95

CLASSIFICAÇÃO
D (SPOSITIVO:
( ~ SUPRESSIVA
( 1 AGLUTINA TIVA
( ) ADITIVA DE

(X) SUBSTITUTIVA
() MODIFICATIVA

----------------------

COMISSÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AUTOR

UF

DEPUTADO EURÍPEDES MIRANDA

RO

PÁGINA
18/46

) é nula de pleno direito qualquer ':ransferência de ações efetuada pela União, bem como qualquer aumento d
ital ou subscrição de ações qw: possa resultar em perda, pela União, do controle acionário e diretivo
elebrás e de seu sistema empresanal ~
) votam sempre em separado, dent ro de sua classe, acompanhando o voto da acionista União ~
) asseguram a eleição de 3/5 dos c ligOS de administração e de 2/5 dos cargos de fiscalização da sociedade~
são inalienáveis, salvo para as er. tidades qualificadas para serem acionistas ~
) são, pela ordem, as últimas a receber dividendos.
5°. As ações ordinárias classe "B' correspondem a 20% (vinte por cento) do total de ações com direito a vot
apresentam as seguintes caracterí.;ticas e vantagens :
) admitem a portabilidade das a :;ões, não havendo restrições quanto à nacionalidade da pessoa física o
· uridica~

) assegurar o direito de voto em s' :parado, para o preenchimento de 115 dos cargos de administração e 115 dos
gos de físcalização ~
) asseguram o recebimento de divdendos logo em seguida ao assegurado ao acionista preferencial.
6°. As ações ordinárias classe "e ' correspondem a 29% (vinte e nove por cento) do total de ações com direit
voto e apresentam as seguintes cC' racteristicas:
) exigência de nacionalidade brasi eira para o acionista~
) asseguram o direito de voto, em separado, para o preenchimento de 115 dos cargos de administração e 2/5
os cargos de físcalização~
. 29. Integram o Sistema Telebr is na qualidade de sociedades controladas:
- Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL - sociedade anô .
·to nacional, com sed
o Rio de Janeiro - RJ, com a segu: ote competência:
ações ~
) instalar, manter e operar diretam::nte a rede bàsica do Sistema Nacional d
) instalar, manter e operar diretamente as conexões internacionais do Sist a acio
de Telecomunicações,
, incluídos os satélites de telecomrnicações e os cabos submarinos de tele munica - s·
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) explorar os serviços essenciais de telecomunicações entre as áreas operacionais e propiciar as interligações
ternacionais;
) prover tecnologia adequada à pr ~stação de serviços de informação por firmas individuais e rnicro-empresas,
.sando criar condições objetivas para impedir o controle da informação por oligopólios;
) alugar meios e circuitos para empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, nos termos do at
e outorga;
- Telecomunicações no Norte S .. \ . - TELENORTE, sociedade anônima de âmbito regional e jurisdição nos
stados do Maranhão, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Rondônia;
- Telecomunicações do Norde~ te S.A. - TELENORDESTE, sociedade anônima de âmbito regional
'urisdição nos Estados da Bahia, S( rgipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí;
- Telecomunicações de São Pau:o S.A. - TELESP S.A., sociedade anônima de âmbito regional e jurisdiçã
o Estado de São Paulo;
- Telecomunicações do Sul S.A. - TELESUL S.A. , sociedade anônima de âmbito regional e jurisdição nos
stados do Rio Grande do Sul, Par má e Santa Catarina;
- Telecomunicações do Sudeste S.A.- TELESUDESTE S.A. - sociedade anônima de âmbito regional co
'urisdição nos Estados do Rio de ],neiro, Espírito Santo e Minas Gerais;
- Telecomunicações do Oeste ) .A. - TELEOESTE S.A. - sociedade anônima de âmbito regional co
'urisdição nos Estados de Goiás, MltO Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal.

10 O Poder Executivo designará \:m que Estados funcionarão as sedes das sociedades referidas nos incisos d
aVll',
.
2°. As empresas operadoras regic mlÍs do Sistema Telebrás tem, em sua jurisdição, seguinte competência:
) instalar, manter, operar e explonr em regime de exclusividade a rede compl me
elecomunicações;
) explorar, em regime de exclus ;vidade, o serviço telefõnico fixo e, em
lefõnico móvel;

mpetição, o servi
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) expl orar, dentro de cada área opra cion al, em regime de com petiç
ão, os serviços de trans ferên cia de dados
emai s serviços essenciais de telecomunicações;
) alug ar meios e circu itos da rede complementar de telecomunicaç
ões para emp resas conc essio nária s, nos
rmos do ato de outo rga;
) prov er tecnologia adeq uada à pr!st ação de serviços de infor maçã
o por firmas individuais e micr o-em presa s,
'sand o criar condições objetivas p·tra impedir o controle da infor maçã
o por oligopólios;
. 30. A adm inist raçã o da Tele :)rás será exer cida por um conselho
de adm inist ração e por uma diretori
xecutiva, amb os constituídos de ci '1CO membros . l°. Sem prejuízo de outro s requisitos a serem fixados nos estat
utos sociais, a inve stidu ra em carg o d
rlrn,'n,'stra ção de emp resas do Sistr ma Telebrás deve rá obse rvar o segu
inte:
- em carg o no conselho de adminis ~ração, pelo menos uma das segu
intes condições :
) ter form ação supe rior e com pro, ada experiência mínima de dez anos
, em adm inist ração públ ica ou priva da;
) ter com prov ada experiência profissional de, pelo menos,
cinco anos em emp resas do setor d
leeomunicaÇÕe5;
) ter exercído carg o de diret or em :mpr esa do Siste ma Tele brás por
período igual ou supe rior a dois anos .
- em carg os de diretoria:
) presidente - ter form ação supe rior e com prov ada experiência
míni ma de cinco anos em adm inist raçã
úblic a ou priva da;
) vice-presidente - ter form ação supe rior a experiência mínima
de cinco anos em atividades de direção,
lanejamento ou coor dena ção, sene',) três deles em emp resas do Siste
ma Tele brás;
) diret or de plan ejam ento - ser e'lgenheiro de telecomunicações,
eletr ônic a ou letricidade e ter experiênci
rofissional míni ma de cinco anos. sendo três deles em emp resas do
Siste ma Te brás , em atividade ligada a
lanejamento técnico, a nível de ch(~fia de divisão, no mínimo;
) diret or econômico-financeiro - er formação supe rior a expe riênc
ia profiss~
' Irt;n "LLI-'-'-P'~ de cinco anos e
sunto s ligados à ativi dade econ ôrúc o-fin ance ira, sendo três delas em
empres
Tele brás ;
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) diretor de recursos humanos - 1er formação superior a experiência profissional mínima de cinco anos e
suntos ligados à atividade de fOI mação e desenvolvimento de recursos humanos, dentro ou fora do Sidf"m~1
elebrás.
2°. Os cargos de vice-presidente, diretor de operações e diretor econômico-financeiro são privativos d
pregados do Sistema Telebrás.
3°. Um dos integrantes da di retoria executiva, eleito pelo acionista controlador, será indicado pelos
pregados, vedada a sua recondução, mediante eleição prévia junto ao corpo funcional, em processo aberto
emocrático .

.31 . A administração das empresas controladas pela Telebrás será exercida exclusivamente por WIllal
'retoria executiva, constituída por até cinco membros.
arágrafo único. Sem prejuízo df outros requisitos a serem fixados nos estatutos sociais, os membros
.retoria das empresas controladas pela Telebrás deverão reunir os requisitos exigidos para o exercício de carg
dêntico na empresa controladora.
Capítulo IV
Das Concessões Para Serviços Públicos

.32. A exploração de uma ou mais modalidades de serviços telefônicos, telemáticos, de transferência d
os e demais serviços essencia is de telecomunicações poderá ser delegada a pessoa jurídica nacional,
ediante concessão de serviço púb}ico, observado o seguinte regime jurídico:
- a delegação será precedida de processo licitatório, onde a vencedora de
, .ca para o empreendimento, além de se comprometer com os ob '
elecomunicações;
- os investimentos para a implantação e a posterior expansão dos servi s li itad
erão correr à conta
. co do concessionário, proibidos t mpréstimos de bancos governamentai ou de orrga~mos oficiais de crédito;
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- as empresas se sujeitarão à fiscalização exercida pela Comissão Nacional de Telecomunicações, que pode
equisitar matéria e pessoal ao Poder Executivo;
- o poder concedente publicará , previamente ao edital de licitação, ato justificativo da conveniência
elegação, caracterizando detalhadmnente o seu objeto, a área operacional (atendimento ao público) e prazo d
ncessão-,
- as tarifas serão fixadas e revist1S periodicamente pelo poder público, de tal forma que cubram os custos d
peração, remunerem o capital investido, garantam a expansão e o melhoramento dos serviços prestados
segurem a reversão gratuita dos hens vinculados à prestação dos serviços no final dos prazo da concessão;
- a taxa de retomo destinada a n~munerar o capital investido e a assegurar a reversão gratuita dos serviços '
e 15% (quinze por cento) ao ano;
1- o prazo das concessões será de 20 (vinte) anos, findo o qual os fios, cabos, dutos, radioestações, centrais
mutadoras e quaisquer outros bens vinculados à prestação dos serviços reverterão sem ônus ao patrimônio
nião-,
- as tarifas dos serviços públicos concedidos serão fixadas pelo preço afetado e serão revistas segundo o
ritérios ofertados na proposta vencedora de licitação, proibida qualquer alteração nestes critérios sem prévi
utorização da CONAT;
- somente serão habitadas na licitação para a prestação de serviços públicos essenciais as empresas que, e
ua constituição, observem o seguinte:
) inscrevam, em seu objeto social, a finalidade exclusiva de presta serviços de telecomunicações e desenvolve
tividades que lhes sejam afins ou correlatas;
) sejam constituídas no Brasil e assumam a forma de sociedade anônima de capital aberto;
) estabeleçam em seu estatuto soei ai que, pelo menos, 80% (oitenta por cento) das ações ordinárias com direit
voto pertencerão a brasileiros;
) assegurem a brasileiros os cargos de diretoria e a brasileiros ou a estrangeiros residentes no Brasil há mai
10 (dez) anos os cargos de supervisão e gerência intermediária;
- em nenhuma hipótese será admitida a fusão, incorporação, operação conjunta ou~;u
ormação de monopólio ou oligopólio privado, de fato ou de direito;
- a escolha de equipamentos a serem empregados na prestação dos se V,4'-"fIS
letivo, sendo proibida a participação de empresa fabricante de equipamentos
úblicos essenciais;
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- quaisquer infonnaçõe5 relativas a empresa prestadora de serviço público pertencem à sociedade, qu
oderá requisitá-las por intennédio do Ministério Público ou da CONAT;
a abertura de licitação para 2 rea operacional onde já opere empresa sob controle acionário estatal dever '
er autorizada pelo CONAT, após audiência Pública, onde serão examinados os motivos expostos pelo Pode
xecutivo, que deverá demonstrar a inviabilidade econômico financeira da expansão ser desenvolvida pel
presa estatal, com financiamento de fornecedores, prazo de carência e pagamento posterior decorrente d
ecursos provenientes da própria exploração dos serviços, bem como enumeração das vantagens
nveniência da adoção de um regi me competitivo e sua comprovação;
- após a proclamação do resul tado da licitação, e antes de assinado o contrato de concessão, a sociedad
encedora notificará a Telebrás para que exerça o seu direito de associação, na fonna desta lei.

v...IU-

Seção I
Dos Serviços Telefônicos
•

.33 . Os serviços telefônicos são destinados a proporcionar a intercomunicação através da transmissão
oz, ou, em certos casos, de outros sons.
arágrafo único. São, dentre outro~ , serviços telefônicos :
- serviço fixo convencional;
- serviço fixo celular;
- serviço móvel celular .
.34. O serviço telefônico móvel celular propicia a intercomunicação através da radiotransmissão da voz ou,
m certos casos, de outros sons, com a utilização de tenninais telefônicos móveis (portáteis, transportáveis o
eiculares).
. 35. O serviço telefônico móvel celular será explorado em regime competitiv ,
cionário estatal e empresas privadas, com a utilização de duas faixas
peração:

resas sob control
e freqüências d
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- Faixa "A" - destinada a prestação de serviços por empresas sob controle acionário estatal;
- Faixa "B" - destinada a prestaç:1o de serviços por concessionárias privadas .
arágrafo único. Na licitação para a outorga de prestação de serviços por concessionárias privadas, além
ndições gerais previstas no artigC' 26 desta lei, deverá ser observado o seguinte:
- só será admitida a prestação do serviço na faixa "B" com o emprego da tecnologia digital e equipamentos
roduzidos no Brasil;
- a cada concessão correspondera duas áreas operacionais distintas, nos termos do art. 23, § 2°, letra "clt, qu
everão ter o seu início de Operaçã0 na mesma data.

•

Capítulo V
Das Disposições Finais e Transitórias
. 36. A utilização do espaço orbital por satélites de telecomunicações, bem como a distribuição d
eqüências do espectro radioelétrico observará em todos os caos a seguinte ordem de precedência;
- serviços vinculados à defesa nacional e à segurança pública;
- serviços essenciais, explorados de forma continua, por intermédio do sistema Nacional d
elecomunicações, e destinados, pe la ordem;
) ao atendimento das necessidades de população;
) a segurança do transporte público;
) a segurança do patrimônio;
- serviços periféricos explorados mediante concessão;
- serviços destinados a uso corpcrativo e operacional;
- serviços destinados a uso condo'ninial ou individualizado.
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. 37. As empresas concessio'1árias de serviços de transferência de dados poderão implantar rede
rporativas complementares dentro de uma mesma área operacional, desde que destinadas exclusivamente
atendimento às necessidades de intercomunicação entre unidades de uma mesma pessoa jurídica ou entr
soas jurídicas de um grupo emp :·esarial, com tal definido pela lei de sociedades por ações .
. 38 . Os impostos que, a qualquer título, incidem sobre serviços de telecomunicações são classificados e
uatro níveis, em função de sua essencialidade, observado o seguinte:

•

- no nível de alíquota zero ou mais próxima de zero, os serviços prestados em postos ou telefones públicos e
sinatura residencial do serviço telefônico fixo convencional;
- no nível de alíquota entre 3 e 6 por cento, os demais serviços telefônicos, telemáticos, de transferência d
os e oficiais, desde que fixos e prestados a pessoas fisicas, por intermédio da rede pública d
lecomunicações;
- no nível de alíquota entre 7 e 11 por cento, os serviços públicos essenciais destinados a pessoas jurídicas d
·reito privado, inclusive os destinados a formação de redes de natureza corporativa;
- no nível de alíquota entre 12 e 18 por cento, os serviços periféricos de telecomunicações, qualquer que sej
sua natureza e a sua destinação .
.39. Fica o Poder Executivo autorizado a promover reestruturação do Sistema Telebrás na forma previ
esta lei e, particularmente ao seguinte:
- a fusão, incorporação e a cisão de empresas do Sistema Telebrás para atender ao artigo 23 desta lei IJO(lerá por em risco a estabilidade financeira das empresas envolvidas, nos termos do artigo 137, § 2°, da Le·
° 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
tos aumentos de se
- a sociedade anônima Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás providenciará
ital social quantos forem necessários para ajustar-se à proporcionalidade exigida 1 artigo 22 e parágrafos
~ta lei;
- o fundo de pensão dos empregados da Embratel, denominado TELOS, e o
demais empresas do Sistema Telebrás, denominado SISTEL, ficam a tori
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rdinárias classe "A" da sociedade anônima TeleComunicações Brasileiras S .A. - Telebrás, em qualque
rcentual do patrimônio total aplicado em ações;
- a TELOS e a SISTEL não porJerão, em conjunto, deter mais do que 49% (quarenta e nove por cento) das
- ordinárias classe "A" da TElEBRÁS;
- os atuais acionistas da Telebrás, classe ordinária, ficam automaticamente transferidos para a class
rdinária "B", assegurados todos os atuais direitos e assegurados adicionalmente o direito ao recebimen
rioritário de dividendos dentre os acionistas ordinários;
- as ações subscritas pela União no capital social da Embratel e da Telebrás, no período compreendido entr
1° de maio de 1966 e 19 de feverei!"Q de 1981 , com a utilização de recursos provenientes da poupança popular,
r meio da arrecadação do Fundo Nacional de Telecomunicações, instituído pelo artigo 51 da Lei nO 4.117, d
7 de agosto de 1962, são, pa ra todos os efeitos legais, bens pertencentes à União, inalienáveis
ecessariamente vinculados à prestação, ao melhoramento e à expansão dos serviços públicos essenciais d
lecomunicaçõe5 prestados através da rede pública;
- as ações subscritas prestadoras pela Telebrás no capital social da Embratel e das demais empresas
restadoras de serviços essenciais de telecomunicações por ela controladas, nos termos da Lei nO 5 .792, de 2
e julho de 1972, com a utilização de recursos provenientes da participação financeira compulsória
pulação, através do mecanismo denominado autofinanciamento, são consideradas, para todos os efeito
egais, bens inalienáveis e vincuL-uios permanentemente à prestação, ao melhoramento e à expansão do
erviços essenciais de telecomunicações prestados através da rede pública;
.40. O Poder Executivo providenciará, dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei:
- a promoção de concurso público para preenchimento de cargos de engenheiro, economista, advogado, técni
~Ilt'm'strativo, ténico em telecomu nieações, agente fiscalizador e outros, em número suficiente para consti .
Quadro de Pessoal compatível com a competência do Ministério das Comunica o atendimento '
scalização e outorga de serviços em todo o território nacional;
- a implantação de seu Quadro de Pessoal;
- a extinção do Conselho Nacional de Telecomunicações;
- a edição de decreto executivo estabelecendo as competências específi
integram
tura regimental do Ministério das Comunicações
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. 41. Instalada, a Comissão Nacional de Telecomunicações definirá, imediatamente, o quadro de pesso
. dispensável para o funcionamento de sua secretaria executiva e realizará concurso público de âmbito naeio
ara o provimento de cargos .
.42. - O Poder Executivo deverá constituir uma fundação destinada a atuar exclusivamente no campo
quisa e do desenvolvimento de novas tecnologias em telecomunicações, direcionadas para os objetivos
olítica Nacional de Telecomunicações.
l°. A Fundação Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações terá sede em Campinas, Saulo, deverá ser constituída em prazo não superior a 90 (noventa) dias da publicação desta lei e a União ser'
epresentada pela Telebrás, com bens e direitos atualmente vinculados ao Centro de Pesquisas
envolvimento daquela empresa.
2°. A Fundação será mantida com a contribuição compulsória de todas as entidades que executem atividade
e telecomunicações com fins comerciais, a qual corresponderá a 3% (três por cento) do seu lucro líquid

ual, como inscrito em suas demonstrações financeiras .
3°. A participação da Telebrás na fundação se restringirá ao mínimo necessário para que fiqu

rmanentemente assegurado o cumprimento da Política Nacional de Telecomunicações estabelecida nesta lei
ara que qualquer desvio possa ser sumariamente identificado e reprimido .
. 43. A Taxa de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL fica mantida, devendo o CONAR editar at
belecendo novos critérios e valores para a sua cobrança.
/

. 44. As empresas do Sistema Telebrás sujeitam-se ao regime jurídico próprio ~'\JH1.
do nenhum valor jurídico qualquer tratamento diferenciado que lhes venha a s
oder Executivo.
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arágrafo único. Ressalvadas restrições constitucionais e legais, ficam revogados quaisquer tratamentos
.scrirninatórios e outras restrições à ação empresarial das empresas do Sistema Telebrás, estabelecidas po
ecreto executivo, portaria, resolução ou qualquer outro ato de índole administrativa.
· 45. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da vigência desta lei, o Poder Executivo deverá constituO
missões especializadas, com representação de todos os segmentos interessados, destinadas a elaborar
ropor decretos regulamentares dos serviços de telecomunicações a que se refere esta lei.
arágrafo único. O Poder Executivo não poderá outorgar concessões, permissões ou autorizações, n
ublicar editais de concorrências para a exploração de serviços até que entrem em vigor os atos regulamentares
que se referem este artigo.
· 46 . Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens a que se refere a Constituição Brasileira
eus artigos 220 a 224, bem como .)S demais serviços destinados à teledifusão de informações a que se refere
'go 12, § l°, inciso I, desta lei, slljeitam-se a legislação específica sobre a atividade.
· 47. A União deverá desenvolver todos os esforços para o atingirnento da meta estratégica d
'versalização dos serviços estahelecida na Política Nacional de Telecomunicações, devendo para tant
einvestir integralmente todos os dividendos obtidos com a exploração de serviços e reduzir progressivamente
'quota do imposto de renda e dos demais impostos incidentes sobre a exploração de serviços essenciais d
lecomunicações.
arágrafo único. A meta estratégica de universalização dos serviços será atingida quando a proporção alcan
índice de 40 (quarenta) telefones para cada 100 (cem) habitantes.
· 48 . Atingido o índice de 40 (quarenta) telefones para cada 100 (cem) bab' te, a C
'ção de lei reestIuturando o Sistema Telebrás, através da qual as empresas pe
eixarão de ser um empresas sob controle acionário estatal e se tornarão
ial, observadas as seguintes características;
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- redução progressiva da participação da União, através de sucesso os aumentos de capital social, co
ubscrição pública de ações ordináJias;
- a União, findo o processo, manterá apenas 11% (onze por cento) de ações ordinárias com direito a voto,
ue deverá lhe assegurar a admini!"tração conjunta da sociedade com outros acionistas majoritários, bem com
poder de veto, restrito a algumas decisões especificadas em lei;
- pulverização do poder decisório entre quatro classes de ações, de forma a que as decisões jamais sej
macias por um único acionista controlador;
- participação de acionistas estrangeiros restrita a 20% (vinte por cento) das ações com direito a voto .
. 49 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação no Diário Oficial da União.
1°. O funcionamento do Consellio Nacional de Telecomunicações - CONAT deverá ser regulamentado e
ecreto Legislativo, assinado pelo Presidente do Congresso Nacional, nos primeiros 30 (trinta) dias de vigênci
esta lei.
2°. O CONAT será instalado em c;essão solene, que deverá coincidir com a data de vigência da presente lei .
.50. São revogadas as disposiçiíes em contrários e, em especial, o Código Brasileiro de Telecomunicações,
~'tuído pela Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1972, e a Política de Exploração dos Serviços d
elecomunicações, instituída pela Lei nO 5.792, de 27 de julho de 1972.
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JUSTIFICAÇÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT, através de seu Líder, Deputado Mir
eixeira, apresentou, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática da Câmar
os Deputados, Emenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nO 1287/95, de autoria do Pode
xecutivo, com o intuirto de ad equá-Io aos ditames constitucionais previstos no art. 21 , inciso XI,
ciso XII, alínea "a", com a redação dada pela Emenda Constitucional nO 8 de 15 de agosto de 1995 .
eferida adequação caracterizava-se pelo tratamento abrangente a ser dado à regulamentação do
erviços de telecomunicações no Brasil, ao contrário da proposta do Presidente da República que,
través do mencionado projeto, criou a espúria e inconstitucional figura da Lei Mínima e Temporári
ara as Telecomunicações.
amentavelmente, o Relator do Projeto, Deputado Arolde de Oliveira, inadmitiu a referida Emend
ubstitutiva apresentada pelo Llder do PDT. Valeu-se, para tanto, da lacônica justificativa de que
menda do representante do PDT, verbis

"abrange diversos aspectos da exploração dos serviços de telecomunicações, in
muito além dos objetivos pretendidos pelo Projeto de Lei proposto pelo Po
Executivo, que refere a uma legislação considerada, no momento, como mínima,
indispensável ao efetivo início do processo de liberalização das telec municações".
ale, no entanto, ressaltar, que a Emenda substitutiva do PDT, esta sim, tend aos preceito
onstitucionais de uma regulamentação global e abrangente do s tor ae t ecomunicações.
quivocada é a proposta origin ai do Poder Executivo que restringe o scop da eferida norma d
ei Maior.
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Substitutivo do Deputado Arolde de Oliveira -não altera a essência do Projeto original, e, portanto,
ncorre nos mesmos equívoco ~ e inconstitucionalidade, razão pela qual o PDT, através de se
epresentante na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Deputado
urípedes Miranda, sente-se compelido a reapresentar sua Emenda Substitutiva Global de modo
onferir nova oportunidade ao Relator e à Comissão de apresentar um texto não suscetível d
uestionamentos judiciais.
aso o Congresso Nacional não acolha este entendimento do PDT, seremos obrigados a arguir
constitucionalidade da lei junto ao Supremo Tribunal Federal assim como estamos arguindo
constitucionalidade do Decreto nO 1719, de 1995, que dispõe sobre o regime de outorga d
oncessão ou permissão para exploração de serviços públicos de telecomunicações em bas
omercial, que regulamenta arenas alguns aspectos do setor de telecomunicações sem que le·
enhuma ainda haja sido promulgada.
lencaremos, a seguir, de forma analítica, os pontos contra os quais nos insurgimos e que justificam
eapresentação da presente Emenda Substitutiva.
Projeto de Lei nO 1.287/95, que "Dispõe sobre a Exploração do Serviço Móvel Celular, sobr
elecomunicações por satélite e dá outras providências", encaminhado pelo Poder Executivo,
companhado de Exposição de Motivos nO 96, de 28 de novembro de 1995, do Senhor Ministro d
stado das Comunicações, é de flagrante inconstitucionalidade, como se demonstrará a seguir.
1.
A Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, que
"a" do inciso XII do artigo 21 da Constituição Federa!", estabelece, t

'~/tera

o in . o XI e a alíne

alme

"Art. 2] . Compete à União:
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

••
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XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão
regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
a) os ser.,iços de radiofusão sonora e de sons e imagens;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,

Art. 2°. E vedada a adoção de medida provisória para
regulamentar o disposto no inciso XI do artigo 21 com a redação
dada por esta emenda constitucional. "
Por força desta Emenda Constitucional, a exploração dos serviços telefônicos, telegráficos, d
ransmissão de dados e demais serviços públicos essenciais de telecomunicações deixou de ser u
rivilégio constitucional assegurado às empresas sob controle acionário estatal. Agora, todo
ualquer serviço pode ser explorado diretamente pela União ou então delegado à iniciativa privada,
ediante concessões, permissões ou autorizações.
A Emenda Constitucional poderia parar por aí, repetindo a redação que fora adotada pel
onstituição de 1967 e mantida pelo ato de 1969. Se o fizesse, consagraria, inclusive, a proposta qu
ora encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
Entendeu, todavia, o legislador constitucional, que a "flexibilização"
xecutivo deveria ser concedida, mas, ao mesmo tempo, condicionada a
etor de telecomunicações.

pelo Pode
estrutural d

PARLAMENTAR
DATA:

ASSINATURA: _ _ _ _ _ _~~~~___________

"
CAMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
SUBSTITUTIVO AO
PL 1287/95

CLASSIFICAÇÃO
DISPOSITIVO:
( ) SUPRESSIVA
(X) SUBSTITUTIVA
( ) AGLUTINA TIVA () MODIFICATIVA
( ) ADITIVA DE _ _ _ _ _ _ _ __

COMISSÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AUTOR
DEPUTADO EURÍPEDES MIRANDA

UF

PÁGINA

RO

3346

E evidente que o único l1lstrumento jurídico adequado para instituir uma reforma estrutural '
lei. O Poder Executivo, como é acaciano, executa. Ele existe para transformar em ação o que ale'
eterrnina. Conseqüentemente, ele não tem competência para legislar, formulando políticas nacionai
ue alterem estruturas existentes, extingam direitos, eliminem privilégios legais, criem obrigações,
ntroduzam novos serviços ou novas definições e conceitos.
Apesar do óbvio, o f ovo brasileiro, por seus representantes, julgaram conveniente
edundância e incluíram no texto da Emenda Constitucional que a reforma institucional do seto
everia ser feita "nos termos da lei", negando, assim, expressamente, o "cheque em branco" qu
avia sido solicitado pelo Poder Executivo.
Portanto, a Emenda Co nstitucional define, com clareza, a forma e o conteúdo da reform
strutural das telecomunicações brasileiras. A forma: uma lei nova, o que afasta a idéia de aproveit
leis pretéritas. Uma lei ordinária, o que afasta, de um lado, os rigores da lei complementar, e, d
utro, as facilidades da medida provisória.
Se a Emenda Constitucional proíbe, expressamente, em seu artigo 2°, a adoção de medid
rovisória para a implantação ele raforma estrutural a que ficou condicionada a "flexibilização" da
elecomunicações, é indiscutível que tal regulamentação não pode ser feita por meio de ato
dministrativos, como os decr(~tos executivos e as instruções de serviço (portarias ministeriais).
ortanto, a edição de qualquer ltO "regulamentar" ou "normativo" que não ~eja a lei ordinária a qu
!
e refere a Emenda Constitucional.
Quanto ao conteúdo, a desconstitucionalização está condicionada
ão pode ser mínima, parcial, temporária ou provisória, con sete ou oito
ormalidade. O novo inciso XI do artigo 21 da Constitução, após exi
ermissão ou autorização somente seja outorgada "nos termos da lei' ,
crescentando-Ihe uma vírgula e o pronome relativo" que" , introduzind

os t
igo, só p. a cumprir um
q e q q er concessão,
dá co m Idade ao texto,
o subordinada.
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A oração subordinada - sabe-se - funciona "como termo integrante de outra oração" C
amática do Português Contemporâneo", de Celso Cunha, 9° ed. 1981 , pág. 404, padrão Livraria
ditora Ltda.). Neste caso, como termo de uma oração principal e introduzindo "termos essenciais",
ue são comandados pelo verbo dispor.

Dispor, ensina o "Novo Dicionário da Língua Portuguesa", de Aurélio Buarque de Loland
erreira, vem do latim disponere e, como verbo transitivo direto, significa estabelecer regras, estatu'
ormas de conduta, reconhecer direitos e impor obrigações. empregado na 38 pessoa do singular d
turo do presente - "disporá" - (logo não é uma faculdade, mas sim uma obrigação, uma exigência,
ma condição) sobre "aspectos institucionais" (no plural, logo, mais de um). E dentre outros, for
encionados dois aspectos, a saber, um de natureza técnica (a "organização dos serviços") e
utro de natureza administrativa (a criação de um "órgão regulador")
,
Organizar serviços é colocar os serviços de telecomunicações em ordem. E fazer
istribuição de competências, ou seja, dividir o enorme "bolo" chamado serviços d
elecomunicações em "fatias", destinando cada uma delas aos diferentes "comensais". Esta tarefa, pel
ua importância estratégica e pela dificuldade política que encerra, só poderia ser mesmo matéria d
ei. Quem poderá explorar telefonia celular? Quem está fora deste "bolo"? Quais as condições par
sta exploração? E a "fatia" das comunicaçaões por satélite, a quem poderá ser entregue?
videntemente, a organização dos serviços" é uma matéria dificílima, que depende de lei, até mesm
orque desde 1962 é matéria tra tada pelo Velho Código Brasileiro de Telecomunicações.
da generalizad
A exigência constitucional de "criação de um órgão regulador" deco
satisfação com a ilegítima e insatisfatória atuação do Poder Executi o co o rgão regulador.
põe-se, agora, definir qual a composição e competência deste órgão e, obre do se ele substituir '
Ministério das Comunicações (que deixaria de existir), gozando de pl a au ono 'a em relação a
oder Executivo, se ele terá apenas funções regulatórias, deix do para o
I U.u.< . .
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omunicações as funções de outorga e fiscalização dos serviços ou, ainda, se será ele tão-soment
m apêndice do Ministério das Comunicações.
Quanto aos "outros aspectos institucionais", pode-se destacar, por exemplo, que a nova lei
egulamentar das telecomunicações brasileiras terá que dispor, ao menos, sobre a reestruturação do
istema Telebrás. (a empresa holding continuará a existir, com um novo objetivo social, ou ser '
xtinta? Quais as transformações jurídicas que a lei reservará à Embratel? E quanto às demai
mpresas estaduais do Sistema Telebrás, serão transformadas em empresas regionais? Por qu
rocesso?).
Além destes aspectos institucionais, a Lei Regulamentar terá que tratar obrigatoriamente d
olítica tarifária e relacionar as infrações e as penalidades a que estarão sujeitas as empresa
rivadas que, por força da "flexlbilização", passarão à condição de exploradoras de serviços público
e telecomunicações.
Como se vê, ainda que não venha a se denominar "Código Brasileiro de Telecomunicações",
ova lei terá que ter a abrangência necessária para implantar uma nova Política Nacional d
elecomunicações, que substitua inteiramente e revogue a política estatizante introduzida pela Lei n
.1 17, de 1962, e ampliada pela Lei nO 5.792, de 1972.

É este que tem que ser c conteúdo da nova Lei Regulamentar, ainda, que isto desagrade ao
ue repudiam o Poder Legislativo e temem o debate e o confronto de idéias. E assim que tem que ser,
. da que isto irrite od que se j ulgam sábios e menosprezam o Estado de Direito. É assim que te
ue ser, ainda que cause prejuízo aos que têm pressa em ganhar dinheiro coloc do sempre seu
teresses particulares e os interesses comerciais e estratégicos das e
m tinacionais e
rioridade diante dos interesses nacionais.
I

Ao contrário do que possa parecer, o Projeto-de-Iei n° 1.287/9
xecutivo à Câmara dos Deputados, não pretende ser a Lei Reg

aqoo ......

all1e:DC~"

ado pelo Pode
que se refere
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igo 21, inciso XI, letra "a", da Constituição 'Brasileira de 1988, com a nova redação da Emend
onstitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995 . Quem o diz é a própria Exposição de Motivos j'
itada:

proje to constitui, enquanto não for editada a lei a que se refere o incis
XI do artigo 21 da constituição, passo fundamental ao atendimento '
demanda por serviços de telecomunicações, no momento, fortement
reprimida." (grifei) .
"0

Trata-se, portanto, de uma lei provisória, pois a previsão de sua vigência é temporári
"enquanto não for editada a lei" ... ), mínima (tem apenas oito artigos) e parcial (não abrange todo
s aspectos institucionais exigidos pela Carta magna). Uma idéia esdrúxula, absurda, que agrid
ortalmente a Constituição Brasileira, uma vez que esta diz que a "flexibilização" da
elecomunicações está con-di-ci-o-na-da a edição de uma lei nova, que "disporá" sobre todos o
'aspectos institucionais" do setor, não podendo deixar de incluir a "organização dos serviços" e

'criação de um órgão regularor".
A Constituição Brasileira condicionou a "flexibilização" das telecomunicações a uma le'
strutural eral e definitiva sendo inconstitucional qualquer projeto de lei provisória, mínima o
arcial, que regulamente apenas uma parte das telecomunicações.
A propósito, discorrendo sobre o princípio da supremacia da Constituição Federal e
ontrole de constitucionalidade, leciona o jurista paulista José Monso da Silva:
"O princípio da supremacia requer que todas as situações urí .cas
com os princípios e preceitos da constituição, Essa confo . de
constitucionais, agora, não se satisfaz apenas com a atuaça Constituição. Exige mais, pois omitir a aplicação
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quando a Constituição assim o detennina constitui também condut
inconstitucional.
De fato , a Constituição de 1988 reconhece duas formas d
inconstitucionalidade
por
ação
e
inconstitucionalidade:
a
inconstitucionalidade por omissão (art. 102, I, "a", e fi "a", "b" e "c", e art. 103
e seus parágrafos)" . (in "Curso de Direito Constitucional Positivo", 78 ed., págs.
45/46).
Mais adiante, e após destacar que a inconstitucionalidade por ação
"ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que contrarie
normas ou princípios da constituição, o consagrado professor de direito destaca que
"Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos, etc.) com
Constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade das leis o
dos atos do Poder Público é o que se manifesta sob dois aspectos: a
formalmente, quando tais normas são formadas por autoridades incompetentes o
em desacordo com firmalidades ou procedimentos estabelecidos pela Constituição·
b) materialmente, quando o conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito o
princípio da Constituição" (in ob. citopág. 46).
No caso concreto, estanos diante da tentativa do Poder Executivo em ver aprovado, nest
omissão de Constituição e Justiça, o projeto de Lei Mínima e Provisória nO l.287/95, e
ubstituição àquela Lei Regulamentar prevista expressamente no texto constitucional, quer quant
forma, quer quanto ao seu conteúdo. Trata-se de uma tentativa tão inédi a q to bsurda.
Além de eivada da mais tlagrante inconstitucionalidade, o projeto ' u
IJL.J"lõ.islativo, uma vez já existem na Câmara dos Deputados três proj to

espeito ao Pode
~vwuos a regular
I

PARLAMENTAR
DATA:

ASSINATURA: ______________~--~------------

EMENDA N

D

_ ___

"
CAMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
SUBSTITUTIVO AO
PL 1287/95

CLASSIFICAÇÃO
D [SPOSITIVO:
( ) SUPRESSIVA
(X ) SUBSTITUTIVA
( ) AGLUTINA TIVA () MODIFICATIVA
( ) ADITIVADE _ _ _ _ _ _ _ __

COMISSÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AUTOR

UF
RO

DEPUTADO EURÍPEDES MIRANDA

PÁGINA
38/46

igo 21, inciso XI, da constituição Nacional. E o povo, através de seus representantes, já apresento
, discussão dispõe de três projetos completos, a saber:
a) Projeto de Lei nO 821 , de 1995, do Deputado Renato Jonhson, qu
"Regulamenta a Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, e institui
política de exploração dos serviços públicos de telecomunicações";
b) Projeto-de-Iei n° 1.117, de 1995, do Deputado Marcelo Barbieri, qu
"Regulamenta a emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995";
c) Projeto-de-lei n° 1.168, de 1995, do Deputado Miro Teixeira, que "Institui
Política Nacional de Telecomunicações, dispõe sobre a organização e exploraçã
dos serviços de telecomunicações, cria um órgão regulador autônomo,, autoriza
Poder Executivo a promover a reestruturação do Sistema TELEBRAS e dispõ
sobre outros ê spectos institucionais, na forma do que determina o artigo 21, incis
XI, da Constituição Federal.

•

São estes os projetos que precisam ser discutidos e debatidos. Com maior ou meno
brangência, com maior ou menor "flexibilização", são projetos que procuram atender ao disposto e
ossa Carta Magna. O primeiro projeto tem 23 artigos, o segundo 20 artigos e o terceiro 50 artigos.
ão são, portanto, projetos de grande envergadura, que desistimulem a sua discussão. O Governo
aria uma prova de sensibilidade e de bom senso se abandonasse esta tentativa ridícula e apresentasse,
em demora, o seu projeto, que poderia partir da fusão dos três projetos e incorp
e a sua manerr
e sentir a reestruturação do setor..
Afinna a Exposição de \1otivos que acompanha o projeto de
l.287, de 1995, que
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"o texto propcsto encontra suporte fonnal e material na Lei de Concessões".
Nada mais falso .
A Lei nO 9.074, de 7 de julho de 1995, em seu artigo 1°, apresenta um elenco de "serviços
bras públicas de competência da União" que "sujeitam-se ao regime de concessões ou, quand
ouber, de pennissão, nos tennos da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995". Nesta enumera ão
ão se encontram os servi os de telecomunicações. O inciso m do referido artigo lOque se referi
xpressamente às "telecomunicações, nos termos do inciso XI da constituição" foi VETADO.

•

Como se sabe, a Medida Provisória nO 890, de 13 de fevereiro de 1995 (que antecedeu aLe·
o 9.074, de 1995), em seu artigo 1°, elencava, uma a uma, as atividades econômicas que s
ujeitavam ao regime de conces~ão e pennissão de prestação de serviços 'públicos previsto na Lei n
.987, também de 13 de fevereiro de 1995. O seu inciso fi também se referia expressamente à
'relecomunicações" nos termos do inciso XI da constituição" . Os dois atos, portanto, s
ompletavam.
Ocorre que a referida Medida Provisória foi examinada pelo Congresso nacional, com vistas
ua conversão em lei, antes da promulgação da Emenda Constitucional n° 8, de 1995. Logo, naquel
omento, em julho, o inciso m do artigo 1° era de uma inconstitucionalidade aberrante. Er
ecessário não só evitar tal fato . como compatibilizar o texto da lei com o da Emenda Constitucion
ue viria a ser editada. Assirll, e após uma ampla negociação, que envolveu o Executivo,
egislativo e partidos de oposiçilo, foi imposto um veto ao inciso l i do artigo 1° d ei nO 9.074, d
de julho de 1995, com o que as duas leis tornaram-se in lic' eis ao setor d
elecomunica ões.
E se alguma dúvida ainda pairasse quanto a este fato, bastaria ler ois ut s artigos da Lei n
.074: o artigo 26, que excetrua os serviços de telecomunicações da eestru r ao dos serviço
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oncedidos nos moldes previstos por tais leis, e o artigo 20 que proíbe, a partir da vigência daquel
ei (8 de julho de 1995), a outorga de novas concessões e permissões

"sem lei que lhes autorize e fixe os termos".
A simples apresentação a, pelo Governo, de um projeto de Lei Mínima e Provisóri
estinado a "flexibilizar" apenas os segmentos nobres
das telecomunicações evidenci
efinitivamente o seu desprezo com os segmentos pobres (pouco rentáveis) destes serviços. Est
overno apresenta mais uma prova de que nada tem de social-democrata e de que, na verdade, está
erviço dos agentes do neo-liberalismo mais abjeto.
Em 1995, para obter deste Parlamento a mudança do texto da Constituição, o Governo FHC
a mídia insistiam em registrar o baixíssimo número de telefones por cem habitantes existentes n
rasil, em contraste com os padrões internacionais. Alegava-se que para atender a esta demand
ortemente reprimida era indispensável permitir investimentos maciços nos serviços básicos. Er

reclso atender os segmentos nobres que não tinham acesso ás telecomunicações.
Na Exposição de Motivos que justificou o encaminhamento ao Congresso Nacional d
roposta de Emenda Constitucional, o Governo referiu-se, com destaque, aos segmentos pobres d
opulação:
"Não haverá democracia, em seu sentido pleno, se o Estado não assegurar a
cidadão o direito à comunicação, a começar do simples aparelho e telefone qu
permita a ele pedir socorro médico ou acionar outros serviços, e eja nde estiver."
Naquela oportunidade, a Oposição afirmava que o Governo FHC
teressado em instalar aparelhos de telefones públicos, em permitir que
elefone em sua casa ou ainda que cada empresa pudesse ser
elecomunicações de que precisasse. A Oposição insistia em afirmar qu
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inha o único propósito de pennitir a exploração de alguns serviços, altamente rentáveis
stratégicos, por grandes multinacionais de telecomunicações, aliadas a empreiteiras, bancos e outro
egmentos nacionais bem conhecidos por seu envolvimento espúrio com o Poder Público.

o projeto de Lei Provisória e Mínima nO

l.287, de 1995 , mostra que o Governo FHC não
stá nem um pouco preocupado com o congestionamento da rede pública ou em atender a "demand
ortemente reprimida" oriunda das camadas mais pobres da população, carentes de uma rede públic
ficiente e de tenninais telefônicos em número suficiente para acabar com a odiosa figura d
utofinanciamento.
A "demanda fortemen te reprimida" que, o Projeto de Lei Provisória e Mínima nO l.287,
e 1995, quer atender é uma ou ~ra bem diferente. E a demanda apresentada pelas forças que insiste
m assumir o domínio absolut o sobre o mercado representado por três se mentos rentáveis
straté icos de nossas telecomunicações, a saber,
a) a exploração do Serviço Telefônico Móvel Celular exclusivamente nos grandes centro
onômicos do país, a partir de São Paulo;
b) a exploração comercial de Satélites de Telecomunicações, para a prestação de serviços
entabilíssimos, como os interestaduais e internacionais;
c) a utilização predatória da rede pública de telecomunicações por empresas interessadas e
xplorar Serviços de Transmissão de Dados e em adicionar valor aos
.
ásicos, este
ornecidos pelas empresas sob controle acionário estatal.

o

resto - ou seja, investir na rede pública e dar atendiment à p ulaç
com serviços
ásicos, bem, isto é uma questão de detalhe, requer muitos estud ,demanda empo, aconselh
andes debates, e pode ficar para mais tarde ... para bem mais tarde ...
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Todos os países desenvolvidos do mundo impedem efetivamente o controle de seu Sistem
acionaI de Telecomunicações por pessoas fisicas ou jurídicas de outras nacionalidades. Mesm
uando a Constituição ou a Lei não estabelecem diretamente tal restrição, um complexo de ato
dministrativos de menor envergadura acabam por eliminar qualquer possibilidade de controle ou d
articipação representativa de e ~trangeiros nas empresas de telecomunicações. Em países sérios, est
, uma questão estratégica e ineg ociável.

•

Estudos recentes apresentados ao Ministério das Comunicações demonstraram que os paíse
esenvolvidos não autorizam a nenhum nacional de outro país deter, direta ou indiretamente, mais d
0% (vinte por cento) das ações com direito a voto das empresas de telecomunicações. A repetiçã
este mesmo percentual na legislação de quese todos os países não é obra do acaso, mas sim fruto d
xperiência secular que demonstra a dificuldade de fraudar os fins colimados com tal percentual d
apital social votante, segundo as regras jurídicas das sociedades por ações.
Contrariando a tendência. mundial, o projeto do Governo é de uma generosidade comovente.
le permite a participação concentrada de um único grupo econômico estrangeiro no capit
otante de uma empresa em percentual de até 49% (no capital social total, o "limite" é de 83%). Ora,
ste percentual (até um idiota percebe) facilita qualquer composição de capital destinada a propiciar
aude ao principio que se bUfca alcançar. Não há nem mesmo restrição quanto à natureza d
ociedade (pode ser, portanto, uma sociedade limitada), nem quanto aoa ercício por estrangeiro
e cargos de direção superior ou de orientação intelectual ou administra va da em resa. O projet
romove, portanto, uma farsa, sob o pretexto de limitar a participação es angeir .
A história recente do Brasil demonstra o imenso poder polif o c centr o nas mãos do
roprietários dos meios de comunicação. O projeto, todavia, parec nã ter álquer preocupaçã
om isso. Ao que tudo indica vivemos em um "paraíso", onde
mpe · ão
o equihbrio d
ercado são a regra.
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Aqui não houve preocupação nem em montar uma farsa, como no caso da participaçã
strangeira. Não foram estabelecidos limites numéricos a outorga de serviços a uma mesma pesso
sica ou jurídica. Aprovado o projeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287/95, um único homem o
u econômico poderá acumular às muitas concessões que já detém, outras tantas para expor
erviços de telefonia celular, de transmissão de dados e todos os serviços via satélite, inclusive rádio
elevisão. Assim se omitindo, o projeto contraria o artigo 173, § 4°, da Constituição Federal, qu
xige medidas legais destinadas a impedir o abuso do poder econômico que vise à dominação d
ercados, à eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros.

o projeto

pretende regular a exploração de todos os servi os de telecomunica aões o
atélite - inclusive os de rádio e de televisão. O Projeto-de-Lei Mínima e Provisória nO 1.287, d
1995, também neste particular consegue ser inconstitucional. Primeiro, porque não impõe restriçõe
estinadas a impedir que os serviços de comunicação social por satélite venha a ser objeto d
onopólio ou oligopólio (art. 220, § 5°). Segundo, porque ignora a exigência da Carta magna de qu
"0 ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congress
acionai (art. 223, § 3). "
Embora trate - repita-se - de todos os serviços de telecomunicacões por satélite, o faz d
orma superficial e irresponsável, em apenas dois artigos. Ao revogar as disposições em contrário,
le não põe por terra toda a política estabelecida na lei que criou a Agência Espacial Brasileira. Est
' rgão, responsável pela impl<mtação de nossa política de explora ão es
.
preCIsa se
onvocado para dizer se estes dnis míseros artigos realmente atendem as eces· ade estratégicas d
aís, se o interesse econômico representado pela Embratel está protegi
inter se nacional nã
stá sendo menosprezado.
Aliás, uma vez aprovado este projeto, a Agência Espacial
edida de saudável economia, já que toda a política de satélites d

ser fechada, po
ser ditada "no
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ennos da regulamentação" (isto é, decretos executivos e instruções de serviço),
'independentemente de o ace~ so se realizar a partir do território nacional ou do exterior" (sic,
. 4°).
A "carta branca" que a emenda Constitucional negou ao Governo FHC é reivindicada mais
ma vez, agora pelo Projeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287, de 1985. Como se vê de se
igo 7°, ele delega ao Poder Executivo competência nonnativa para legislar sob r
elecomunicações:

''Art. 7° Até que venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso XI d
art. 21 da constituição, permanecem as atuais competências de outorga,
regulamentação e fiscalização atribuídas ao Ministério das Comunicações pel
legislação em vigor. "
Também este artigo é institucional, uma vez que contraria expressamente não só o dispost
o artigo 21, inciso XI, como também o § 1° do artigo 68 da Carta Magna, verbis:

§ 1°. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva d
Congresso Nacional ... "
Interessante notar que a delegação de competência reivindica a ultra
á até mesmo
.gência da Lei Regulamentar a que se refere o artigo 21, inciso XI, da onsti ção, que se estend
té o dia em que vier a ser instalado o órgão regulador indepen ente. egund este "modelito
urrelista", enquanto a Lei Regulamentar que condicionou a "flexi ilização" das elecomunicaçõe
ão for editada, o Poder Executivo poderá fazer o que beme e tender no t cante ao setor d
elecomunicações. Sem dúvida, para um Governo que, dissimula
ente, tr hlha pela reeleição,
ste é um trunfo nada desprezível.. .

PARLAMENTAR
DATA:

ASSINATURA: _ _ _ _ _ _ _~---------

Ao

CAMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
SUBSTITUTIVO AO
PL 1287/95

CLASSIFICAÇÃO
DISPOSITIVO:
() SUPRESSIVA
(X) SUBSTITUTIVA
( ) AGLUTINA TIVA () MODIFICATIVA
( ) ADITIVADE _ _ _ _ _ _ _ __

COMISSÃO: CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

AUTOR
,

DEPUTADO EURIPEDES MIRANDA

UF
RO

PÁGINA
45/46

Usando a "carta branca" que aqui reivindica, o Governo poderá atender, através d
ecretos ou mesmo de simples portarias ministeriais, todo o segmento interessado em ganha
inheiro com os segmentos nobres das telecomunicações. E mais: diante de qualquer dificuldad
ue se apresente, poderá alterar livremente a "regulamentação" por outra mais conveniente (o
elhor, "mais adequada às novas tecnologias").
Os artigos 3°, 4°, 5°, § 2°, 6° e 7° do projeto de Lei Mínima e Provisória n° 1.287/95 sã
gualmente inconstitucionais, porque delegam ao Poder Executivo um poder regulamentar que Ih
oi suprimido pela Constituição Brasileira, quer de forma genérica, por força do § lOdo artigo 68,
uer de forma específica, por força da nova redação do art. 21, inciso XI.
No tocante à vedação específica, verifica-se que a Constituição determina exatamente
ontrário: a constituição de um novo órgão regulamentar (e não a pretendida sobrevivência dest
esmo poder regulamentar, obediente ás vontades exclusivas do Ministro e do Presidente d
epública).
10.
Pelo que se procurou demonstrar, o Projeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287, de 1995,
ncaminhado pelo Governo Federal ao congresso, a apropósito de "flexibilizar" a exploraçã
mercial dos serviços nobres de telecomunicações, não contém apenas alguns dispositivo
stitucionais que, com a devida correção, podem ser corrigidos e incorporados ao Estado de Direito.
O projeto éinteiramentc imprestável. Dele não se aproveita nada, pois
' cio é de form
de conteúdo. Trata-se de um genuíno Quasímodo jurídico-político, gerado a reI ão incestuos
ntre o estelionato e a incompetencia, e parido nas imundas oficinas da reeng
hoje, neste temp
A idéia de uma lei Mínima e Provisória só poderia ter nas do nos ias
e pessoas de idéias liliputianas, atavicamente incapazes de olhar al m de seus· ere ses pessoais e d
esenvolver qualquer raciocínio que não seja o do lucro fácil e da rvi ão· o
onal. Este projeto
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de "Lei Provisória Mínima" /: à margem da ciência, capenga, desajeitado e desajuizado, buscando
a correção dos seus pesados enos, indiferente à Ordem Jurídica, edificada ao longo dos séculos.
O Brasil não encontrará sua verdadeira vocação política, social e econômica com leis como
esta, que se ajustam ao figurino pelo qual se optou nas últimas décadas, verdadeira obra-prima de
impostura, de improvisação e de superficialidade.
Como registrou Monte:-:quieu no Espítrito das Leis, a corrupção de cada regime político
começa invariavelmente pela ccrrupção dos princípios.
Aqui, todos os princípios foram corrompidos - morais, éticos, jurídicos. Como se procurou
demonstrar, deofonna técnica e equilibrada, o projeto-de-Iei n° 1,287/95 sobre ser destituído de
jurisdicidade e constitucionali dade, é lesivo ao patrimônio público e ao interesse nacional.
Rejeitá-lo integralmente é a única opção séria.
Daí porque estamos apffsentando a presente Emenda Substituti ao ubstitutivo do Relator,
Deputado Arolde de Oliveira, coerente com os nossos propósit s d defes intransigente da ordem
constitucional instituída para o que contamos com o apoio de oss s pare .

Sala das Comissões,

de abril de 1996

Deputado EURÍPED
PDTIR
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Dá nova redação ao art. 13, acrescenta o
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"Art. 13 . Fica criado, em caráter provisório, o Conselho Nacional de
Telecomunicações, órgão regulador previsto no artigo 21, inciso lI, da
Constituição Federal, com autonomia administrativa e financeira, que terá as
seguintes atribuições:
I - estabelecer a política regulatória do setor de telecomunicações~
II - ordenar e estabelecer as prioridades do desenvolvimento das
telecomunicações ~

III - regulamentar os casos omissos na legislação de

telecomwlicações~

IV - discutir e aprovar tarifas dos serviços públicos de telecomunicações~
V - dar pareceres sobre outorga dos serviços de telecomunicações~
VI - dar pareceres, quando solicitado pelos Poderes Executivo e Legislativo.
Parágrafo único - O Conselho terá sede e foro em Brasília, DF, nas
instalações do Ministério das Comunicações, que lhe prestará apoio e
indicará seu Secretário Executivo.

1

II

I

Art. 14. O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado das
Comunicações e composto por nove membros, nomeados pelo Presidente da
República e aprovados pelo Senado Federal , dentre brasileiros de ilibada
reputação e conhecimento do setor, para mandatos de 03 (três) anos,
pennitida uma recondução, feita a nomeação inicial de modo a possibilitar a
renovação pelo terço .
Parágrafo tmico - Os membros do Conselho serão indemissíveis, salvo por
motivo justo ou decisão judicial .
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GERAIS:

1. Este f oItII.Jlário deverá ser prees IChido a máQUina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Canissâo em quatro vias: original e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativamente a um dispositivo, envolva a necessidade de se alterarem outros. 3. Quando houver assinaturas de apoi~to,estas, devidamente identificadas,
serão apostas em outra folha deste tormulário, no campo Texto/Justificação, cai~letando-se os demai s campos que identificam a Emenda.

11 - INSTRIQFS PARA

PREEK:HI~O

OOS CAWOS:

Não preencher este campo. Destina-se a receber o número
Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI Nº - Escrever o número do projeto.
, .

EJ.EN)A N2 -

Ex.: 1.245-A/88;

3.125/89

3 . CLASSIFlCAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado

4.
5.

6.

7.
8.

9.

la.

da

pela

Comissão no ordenamento das emendas.
COMISSAO DE - Escrever o nule da Comissão em que a Emenda será entregue.
AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda .
UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda .
PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: N2 DA PAGINA/Nº TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
TEXTO/JUSTIFlCAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFlCAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário.
PARLAMENTAR - Este campo deverá ser assinado pelo Deputada autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.
OBS.: Fazer referência clara ao dispositivo a ser enendado ( t ítulo, capítulo, seção, subseção ou artigo, caput/paráJrafo, inciso,
alínea, rúnero).
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Art. 15 . Caso o Congresso Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
da publicação desta lei, não legisle sobre a matéria, o Conselho elaborará seu
Regimento Interno, que será aprovado por decreto do Executivo,regulando
também os casos omissos."
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o artigo

21, inciso II, da Constituição Federal estabelece a "criação de um
órgão regulador", "nos tennos da lei"_
O Substitutivo ao Projeto de Lei nO 1.287/95 , apresentado pelo Relator,
embora procure atender aquela disposição, não está explícito.
O objetivo da presente Emenda é possibilitar absoluta transparência ao texto
da Lei, evidenciando a efetiva criação do "órgão regulador" , definindo suas
principais atribuições, sede, composição, duração do mandato de seus
membros e estabelecendo prazo para elaboração de seu regimento intenlo e
regulamentação de casos omissos .
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GERAIS:

1. Este formulário deverá ser preenchido a máauina, assinado pelo autor da
Emenda, e entregue à Secretaria da Canissão em quatro vias: original e
três cópias, uma das quais servirá como recibo.
2. Para atender ao disposto no inciso 11 do art. 138 do Regimento interno,
cada Emenda deverá tratar de matérias contidas em apenas um dispositivo,
a não ser que se trate de modificações correlatas, de sorte que a aprovação, re
lativarnente a um dispositivo , envolva a necessidade de se aI terarem outros . 3. Quando houver assinaturas de aooialet ItO , estas, devidanente identi ficadas,
serão apostas em outra folha deste formulário, no campo Texto/Justificação, completando-se os demais car~s que identificam a Emenda.
11 - INSTRLQFS PARA PREDO-fIt-ENTO 005 CAWOS:
1. EJ.el)A N2 - Não preerd1er este Caq:JO. Destina-se a receber o núnero

da

Emenda, o que será providenciado pela Secretaria da Comissão.
2. PROJETO DE LEI NQ - Escrever o número do projeto.
Ex.: 1.24S-A/88; 3.125/89
3. CLASSIFICAÇAO - não preencher este campo. Destina-se a ser usado
pela
Comissão no ordenamento das emendas.
4. COMISSAO DE - Escrever o nome da Comissão em que a Emenda será entregue.
5. AUTOR - Preencher com o nome do Deputado autor da Emenda.
6. PARTIDO - Escrever a sigla partidária do Deputado autor da Emenda.
7. UF - Escrever a sigla do Estado pelo qual foi eleito o Deputado autor da
Emenda.
.
8. PAGINA - Deverá ser preenchido da seguinte forma: N2 DA PAGlNA/NQ TOTAL
DE PAGINAS. Assim, quando a Emenda tiver uma única página, esta será numerada: l/I; se a Emenda tiver três páginas: a primeira será 1/3, a segunda, 2/3 e a terceira, 3/3.
9. TEXTO/JUSTIFICAÇAO - Deverá ser utilizado para a redação do texto
da
Emenda e, a critério do autor, de sua justificação. O início da justificação deverá estar claramente separado do texto da Emenda pelo
título
próprio (JUSTIFICAÇAO). Se o espaço for insuficiente, deverá ser
usada
outra folha deste mesmo formulário .
la. PARLAMENTAR - Este Caq:JO deverá ser assinado pelo Deputado autor da Emen
da. A data será aquela em que a Emenda for entregue na Comissão.

oss. : Fazer referência clara ao dispositivo a ser enendada (título, capítulo, seção, subseção ou artigo, caout/paráJrafo, incisa,
nea, fÚnero).
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Acrescente-se o inciso I ao parágrafo lOdo artigo 20 do Substitutivo ao Projeto de
Lei nO 1.287/95, com a seguinte redação:

I - Entende-se por técnica celular aquela que consiste em dividir uma área
geográfica em peque~ áreas, denominadas células, a cada uma das quais se

o
(J)
a:

adjudica um grupo de freqüências, pennitindo que as freqüências utilizadas

:>

comunicação da passagem de célula a célula.

.

"

em uma célula possam ser reutilizadas em outras células ou, quando a
comunicação estabelecida for móvel, que não haja solução de continuidade da
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JUSTIFICAÇÃO

H

Em face da inexistência na legislação de telecomunicações vigente, da
definição de técnica celular,

elem~nto" integrante

do conceito de Serviço Móvel Celular, faz-

se necessário o enfrentamento da questão, objetivando não só preencher a lacuna, como
evitar dúvidas futuras,
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Acrescente-se parágrafo ao artigo 40 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
1.287/95 ,
nos seguintes tennos:

"Considerando o objetivo de instauração de justa competição entre as vária
s
concessionárias . do Serviço . Móvel ' Celular, os contratos de concessã
o
, .
.
referidos no cap~t e os contratos que foram ou venham a ser celebrados com
.
, . . ".
concessionárias privadas deverão ser devidamente hannonizados, inclusive
no
que se refere à possibilidade de outras aplicações da técnica celular."
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nda objetiva estabelecer condições de igualdade e justa
A presente eme
.i
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.
competição entre as várias concessionárias do Serviço Móvel Celular.
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Acrescente-se parágrafo ao artigo 4° do Substitutivo ao Projeto de Lei
nO 1.287/95 ,
com o seguinte teor :

"Cas o qualquer dessas empresas subsidiárias constituídas para exploraç
ão do
Serviço Móvel Celular;venha a ter qualquer parcela de seu capital detid
o por
empresas privadas, ficará tal empr~ concessionária obrigada a reco
lher, à
União Fed~ preço pela cpncessão, a ser fixado de acor do com
o valo r
pago pela outo rga por empresa privada concessionária do Serviço
Móv el
Celular que opere na mesma área, valor que será equalizado per
capi ta,
considerando a população das áreas geográficas das concessões em ques
tão."
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JuST IFIC AÇÃ O
A presente emenda tem por escopo estabelecer condições de igualdad
e entre
as concessionárias do Serviço Móvel Celular, evitando que o capi
tal privado venha a
participar de empresa concessionária com a vantagem d~ 1140 efetu
ar o pagamento pela
outo rga da concessão· exigido d~ outras concessionárias privadas.
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Dê-se nova redação ao parágrafo único do artigo 40 do Substitutivo
ao Proj eto de
Lei n° 1.287/95, para que passe a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo Único - As concessionárias do serviço teleíonico públ
ico que
atualmente exploram o Serviço Móvel Celular, no praz o de 18
(dezoito)
meses a contar da data d~ publicação dest a Lei, deverão, cada qual, cons
tituir
empresa ou empresas subsidiárjas, tend o por objetivo a exploraç
ão do
Serviço Móvel Celular, às quais serão cedidos os cont rato s de conc
essões
firmados nos termos previstos neste artigo.
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A emenda objetiva torn ar mais preciso o texto do dispositivo
citado,
explicitando a necessidade da . criação de empresas subsidiárias
que sucederão as
concessionárias do Serviço Teleíonico Público na exploração do Serv
iço Móvel Celular.
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Dê-se nova redação ao artigo 4° do Substitutivo ao Projeto de Lei nO 1.287/95, para
que passe a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4° - ficam convertidas em concessões de Serviço Móvel Celular as
pennissões de Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-

o

Restrito, outorgadas anteriormente
.
. à vigência desta Lei, devendo, em até 180

(J)

(cento e oitenta) dias contados da data da publicação desta Lei, ser firmados

"w:>

os respectivos contratos de concessão, nos termos da legislação aplicável,

O

de outorga.

respeitando-se os prazos remanescentes constantes dos correspondentes atos
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Considerando-se a intenção de, no mais curto prazo possível, estabelecer

H

condições de igualdade entre as concessionárias públicas e privadas de telecomunicações, a
fim de possibilitar a competição desejada, ,impõe-se a conversão das referidas permissões em
concessões.
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Acrescente-se parágrafo único ao artigo 5° do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
1.287/95, com a seguinte redação.

''Parágrafo ünico - Observado o disposto no artigo 4°, poderá ser admitida a
participação de capital: privado em tais empresas constituídas para o fim de

o

exploração do Serviço , Móvel Celular, mediante aquisição de ações,

(j)
Q:

procedida nos termos da Lei, ou ainda, mediante ajuste, precedido de

W

licitação, vedada., no entanto, a celebração de ajuste ou a alienação de ações a

:>

empresas ou afiliadas de empresas que já sejam concessionárias do serviço

O

. móvel celular na mesma área de concessão em que deve atuar a empresa

z

subsidiária em cujo capital se admitirá a participação de capital privado."
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JUSTIFICACÃO
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Pretende-se vedar a participação, no capital das empresas de que trata o
caput do artigo, de empresas ou grupos econômicos que já detenham concessão do mesmo
serviço na mesma área de atuação destas .
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Dê-se nova redação ao artigo 50 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
1.287/95 , para
que vigore com a seguinte redação.

"Art, 50 _ As sociedades controladas da TEL EBR ÁS, para o fim
de dar
cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 40 desta Lei,
ficam
,- ,
autorizadas a constituir emp
idiárias."
, resas subs
.
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, JUSTIFICAÇÃO
Objetiva-se esclarecer que a autorização de que trata o referido art.
50 do
I
. resas SUbSl'd iárias, é aquela exigida pelo art. 37,
Substitutivo, para constituição, de emp
,
incisos XIX e xx, da Constituição ~ederaL
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Suprima-se o parágrafo lOdo artigo IOdo Substitutivo ao Projeto de Lei nO

1.287/95. renumerando-se o remanescente .
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JUSTIFICATIVA
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Considerando a alteração da Magna Carta. por força da Emenda
Constitucional n° 6. repelindo discriminação de qualquer natureza ao capital estrangeiro,
deve ser excluída a autorização ao Poder Executivo para que discricionariamente imponha
restrições dessa natureza.
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Dê-se nova redação ao artigo 3º do projeto de lei n. 1.287,
de 1.995, para que passe a vigorar com o seguinte texto:

•

"Art. 3º - O Serviço Móvel Celular será explorada mediante
concessão, outorgada, por meio de licitação, pelo prazo de
OI

15 (quinze) anos, renovável por iguais períodos, observado
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o disposto no art. 10 desta Lei."
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Objetiva-se deixar explícita a possibilidade de mais de
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uma renovação, dirimindo eventuais dúvidas futuras.
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Dê-se nova redação ao § 1º do art. 2º do projeto de lei n.
1.287/95, para que vigore com a seguinte redação:

•

"§l Q

,

i

-

Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomu

nicações móvel terrestre, aberto à correspondência '

I
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r.n

pública, que utiliza sistema de radiocomunicações

a::

com técnica celular, interconectado à rede pública'

UJ
)

de telecomunicações, e acessado por meio de terminais

O

z

portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso indi

r.n

vidual ou coletivo."
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JUSTIEICAÇAO

Objetiva-se incluir nJ texto legal os terminais de
uso coletivo, eis que, permanecendo a lacuna, estes não seriam'
considerados como parte do Sistema Móvel Celular.
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o § 1° do artigo 10 passa a ter a seguinte redação:

•

"§ l°

o

Na defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o princípio da
reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto
desta Lei."

CD
~

IJJ

::>
O
Z

ctl
1&J
tO

U

:;)

•

Justificativa
A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta forma , o princípio da reciprocidade deve ser permanentemente
exigiido pelo Poder Público. E assim que se comportam os demais países, principalmente
os chamados países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os
demais países quase sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um
maior desenvolvimento. Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária.
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o artigo 10 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10 As concessões para exploração dos serviços de telecomunicações somente
poderão ser outorgaillls para empresas constituídas segundo as leis brasileiras, cuja sede e
administração se localize no Brasil e que pelo menos 67% das ações de seu capital
pertençam, direta ou indiretamente a brasileiros.
-' -

•
o

Parágrafo único - A responsabilidade pela administração de empresa exploradora de
serviços de telecomunicações é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos."
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Justificação
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A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas
exploradoras dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repetição do que
ocorre na totalidade dos países do mundo desenvolvido, inclusive nos países tidos como
"berços do liberalismo econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e
estratégica do setor, cremos que um máximo de 33% de participação de capital nãobrasileiro no controle acionário das empresas é um percentual bastante amplo pennitindo a
importante presença de capitais externos, sem contudo, alienar a acionistas estrangeiros, o
seu controle. Há ainda, reconhecido pelo próprio relator, um. questionamento quanto ao
direito de reciprocidade, pois como admitir que cidadãos não-brasileiros possam controlar
este setor vital de nossa economia, se aos brasileiros não é facultado o mesmo em seus
países de origem?
.
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Inclua-se onde couber e proceda-se a renumeração dos demais artigos:

"Art.
As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações são
obrigadas a aplicar, n,o Brasil, pelo menos 1% de seu faturamento bruto em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e, entre outros, formação e capacitação de especialistas e o
desenvolvimento de equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta."
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Justificação

o

setor de telecomunicações é uma das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é imprescindível o permanente
investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o
Sistema Telebrás, responsável por diversas inovações na telefonia mundial. A presente
emenda, portanto, tem por objetivo, manter e até ampliar, agora com uma maIOr
participação da iniciativa privada, os níveis de investimento no desenvolvimento de novas
tecnologias, equipamentos, materiais, servtços e na formação e capacitação de
especialistas,
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/

o artigo 13 e os subsequentes passam a ter a seguinte redação:
"Art. 13 É instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão
regulador, nos termos do artigo 21, XI, da Constituição Federal, com a competência,
composição e a organização definidas nesta Lei.

§ 1° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.

c
CD

§ 2° Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e
dos serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.
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•

§ 3° O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Geral da União de
1996 a fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do
corrente ano.
Art. 14 Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:
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I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário~
II - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo
orçamentário e demais normas que regem a Administração Pública;
m - elaborar a política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação~
N - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução
Normativa destinada a:
'
a. promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da· pesquisa e
da tecnologia brasileiras~
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de servIÇOS de
telecomunicações e instituir sistemática para reajuste de tarifas e preços e, quando
necessário, autorizar os seus reajustes ~
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especificações a serem observadas
na planificação da produção industrial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens, quando
destinados ao Sistema Nacional de Telecomunicações~
<
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d estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e. estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações;
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de
proposição legislativa;.
VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
.'.
VII - definir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;
VIII - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas .
. de serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;
XII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e
científico, desde que não existentes ou não regulamentados;
xrn - definir padrões de qualidade dos servIços e de desempenho das
concessionárias, permissionárias e autorizadas;
XIV - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas
exploradoras dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo, e
Executivo;
XVII - sistematizar, por meio de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
_. obrigatoriedade no ato da outorga
Art. 15 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento
interno que entrará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Art. 16 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
L um membro indicado pelo Ministério ,das Comunicações;
TI. um membro indicado pela TEIEBRAS S.A ~
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um membro indicado pela entidade representativa dos trabalhadores em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações;
V. um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.
-

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologação do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2° Caso o Congresso Nacional, por maioria simples de votos, rejeite a
homologação de qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para
a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento
na área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos,
permitida uma recondução
§ 5° Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas,
durante o exercício do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação
exclusiva e asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até
o fim do período que caberia ao substituído.
§ ']f' É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato,
salvo por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões
,
tomadas;
§ 8° O membro do Conselho que faltar, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas,
perderá automaticamente o cargo.
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Art. 17 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."
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Justificação
Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo, parlamentares,
empresários, trabaJbadores, especialistas, etc.), é quanto à necessidade da existência de um
órgão regulador, tal como impõe o texto constitucional. Este consenso chega ao ponto de
que o próprio Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma polftica com um
órgão regulador sev~ro e independente. Podemos citar alguns exemplos de órgãos
regulamentadores. No modelo norte-americano existe a Federal Comunications Comission
- FCC, no inglês o Office Federal Telecomunication '~ OFIEL, no canadense o Canadian
Radio- Television and Telecomunication - CRTC, nos demais países desenvolvidos ainda
não temos maiores exemplos, já que a grande maioria opera em regime de monopólio
estatal, o~ como no caso japonês, com a presença marcante estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência, competência,
. composição e organização previstas nesta emenda, à semeJbança dos órgãos dos países
citados, fica constituído com autonomia. Em sua composição asseguramos ampla
representação dos setores envolvidos com o setor, de forma a torná-lo mais democrático.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo
texto constitucional e do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o
acatamento da presente proposição,
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EMENDA ADITIVA
Adicione-se ao Art. IOdo substitutivo do relator, após a palavra
"exploração", o seguinte:

"Serviço Celular Móvel e Fixo, de Serviço Público Restrito e
Especial", passando o artigo a ter seguinte redação:

o

cn

"A rt. 10 - A organização do serviço de telecomunicações, a
exploração de Serviço Celular Móvel e Fixo, de Serviço
Público Restrito e Especial, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como
a utili=ação da rede pública de telecomunicações para prestação
de serviço de valor adicionado regulam-se por esta lei e, no que
for aplicável, pelas disposições da legislação de telecomunicações
em vigor.
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JUSTIFICATIVA

1-4

A liberalização do setor de telecomunicações, imprescindível
para a atualização tecnológica brasileira e para a redução do "Custo
Brasil" deve ser abrangente, incluindo não só o serviço celular fi xo
mas também o serviço público móvel. Este se defmiria como a
categoria de serviço público destinado ao uso público em geral, por
intermédio de aparelhos portáteis de utilização individualizada,
aberto à correspondência pública, que utilize a técnica celular e se
apóie parcialmente na infra-estrutura básica de telecomunicações.

15

.I 04 /
DATA

96

P66IIM .
L? 1 / 02

- - EM EN DA

t;/. \ ~..,
.",

~

NQ

". . .

-:,.
..
• . .4,
-'..
11'

~/;" '~ .;..}"

CÃMAAA

DOS

~~r~

DEP UTA DOS

, - - - - - PRO.ETO DE LO 112 - - - . . . ,
1.28 7

.I

95

( J SlfIESSI~
( l AIi1/TI*TI~

( J SlISTlTUTIUA
( J IlOO InCATM

( 1 ,.,mUA DE

I

I CORIssaG D€ Ciê ncia e Tec nolo gia, Com unic ação e Info
rmá tica
I

!

I DEPUTADO

PAlTIDO
PPB

ROBERTO CAMPOS

T

tJ
RJ

A liberação para o setor privado do serviço celular fixo
aceleraria o atendimento em breve tempo da eno nne demanda
reprimida, particularmente nas zonas rurais.
Não há também razão para não se incluir na liberalização , ora
proposta, os serviços públicos restritos e especiais.
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EMENDA SUBSTITUTIVA
Transfonne-se O §2° do substitutivo do relator em artigo 2°, com a
redação abaixo, renumerando-se os demais artigos:

o

r.n

~
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O
Z
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"Art. 2° - Na exploração de serviços de telecomunicações em base
comercial deverão ser garantidas a interconectividade e a
interoperacionalidade das várias redes e a justa competição entre
respectivos prestadores, garantindo-se o uso eqüitativo do
competente plano de numeração na forma prevista nas normas
reguladoras
complementares,
o
qual
será
gerido,
obrigatoriamente, por entidade independente das concessionárias
de serviços de telecomunicações ou, enquanto esta não for
constituida, pelo Ministério das Comunicações."
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JUSTIFICA T1V A

~ I

0: 1

~

r.n
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~

Sem garantias de condições eqüitativas de conectividade e
interoperacionalidade, não haverá estímulos para investidores
privados, pois as concessionárias de telecomunicações poderiam
dar preferência, no tocante a taxas, preço e condições de acesso, às
sua própria Superintendências do Serviço Celular, ou às suas
subsidiárias para tal fIm criadas, colocando os competidores
privados em desvantagem econômica
Somente se poderá ter garantia de igualdade competitiva no
acesso das empresas de serviço celular à rede pública se o plano de
numeração e as taxas e demais condições operacionais forem
supervisionadas por entidade independente, ou sej a, pelo órgão
regulador. Enquanto este não for criado, essa função de
disciplinamento da concorrência caberá ao Ministério das
Comunicações.
p
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ROBERTO CAMPOS (EMENDA Nº 03)

T
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EMENDA ADITIVA
Adicione-se após o § I ° do atual art. 2° (que seria renumerado,
passando a ser o Art.3°) um novo parágrafo com a seguinte
redação:

o

"§2° - Somente no caso de capitais provenientes de países cujas
leis restrinjam ou proíbam investimentos brasileiros em
telecomunicações, poderão ser adotadas pelo órgão regulador,
caso julgue de interesse nacional, medidas restritivas
equivalentes, em observância do princípio de reciprocidade"
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O interesse brasileiro está em maximizar investimentos
estrangeiros em telecomunicações, em virtude de nossa insuficiente
poupança, da demanda reprimida e do atraso tecnológico. Poderá
haver casos entretanto em que, no interesse de evitar discriminação
contra capitais no exterior brasileiros, sejam excepcionalmente
impostas restrições a investimentos estrangeiros no setor. A
imposição dessas restrições, entretanto, deve ser limitada aos
capitais de países que discriminem contra o Brasil e, em proporção
nunca superior à restrição imposta aos investimentos brasileiros.
Trata-se de um instrumento de barganha para promover abertura
internacional e equidade de tratamento.
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EMENDA SUBSTITUTIVA
Substitua-se o parágrafo único do art. 4° do substitutivo do relator
(que passaria a ser o art.5°) pelo texto seguinte:
,

"Parágrafo Unico
As Superintendências das atuais
concessionárias de Serviço Celular deverão ser transformadas, no
pra=o de (18) meses, a contar da vigência desta lei, em empresas
independentes, que lhes sucederão na exploração do serviço, em
condições de igualdade competitiva com concessionários
privados. "
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Enquanto não for desfeita a simbiose entre a operação celular e
a telefonia básica, hoje conjugadas numa mesma empresa, haverá
sempre o risco de favorecimento operacional do serviço prestado
pelas atuais concessionárias públicas. Isso toma necessária uma
separação clara entre a operadora do serviço básico e a operadora
do celular.
O substitutivo do relator autoriza a criação pela Telebrás de
subsidiárias para exploração do serviço, o que poderia levar à
criação de 25 novas empresas, com diretorias e pessoal
administrativo separados, o que representaria considerável aumento
de despesas, dando alento ao crônico empreguismo do setor estatal.
Na fónnula ora proposta, seriam as atuais superintendências de
Serviço Celular das empresas do sistema Telebrás que seriam
transfonnadas em subsidiárias, mantidas a mesma estrutura e
pessoal.
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Outrossim, ao ensejar a participação de capitais privados nas
subsidiárias, o substitutivo do relator estimula a estatização da
poupança, talvez retardando a privatização do sistema. A principal
deficiência do atual sistema é gerencial e não faz sentido angariar
capitais privados para submetê-los, como acionistas minoritários,
ao mau gerenciamento governamental. O texto do relator, na
realidade, garante maior sobrevida às concessionárias estatais, que
deveriam ser privatizadas o mais breve possível.
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EMENDA ADITIVA ao Art. 11 (renumerando-se para 12°)
Acrescente-se a palavra "comercial" após a expressão "e pelo
uso " .
O texto ficaria assim redigido:
,

I

"E a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de
serviços de telecomunicações e pelo uso Comercial de rádio
freqüências, nas condições estabelecidas em regulamentação. "
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JUSTIFICATIVA
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A cobrança pelo direito de exploração de serviços só é cabível
se tratar de exploração comercial, que gere receita e lucros. Não
deve ser exigida no caso de atividades filantrópicas ou meramente
acadêmicas.
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(EMENDA Nº 06)
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EMENDA ADITIVA ao Art . 12 (ren um era do par a Art . 13)
Acrescente um parágrafo único a seguinte redação:

"No pra=o de 60 dias da promulgação desta lei, o Poder
Executivo encaminhará Projeto de Lei especificando a estrutura,
atribuições, competências e vinculação par a o órgão regulador no
qua l deverão participar minoritariamente personalidades
representativas do setor privado, abrangendo usuários,
concessionários e fabricantes de equipamento."
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A entidade reguladora não pode ser monopólio da tecnocracia
governamental, muitas vezes inexperiente nos problemas concretos
do setor. E certamente deve garantir aos usuários plena audiência,
para que a regulamentação sej a orientada no sentido de melhorar o
atendimento ao consumidor.
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Atual parágrafo 4° do artigo 5° (que seria renumerado para
art.6°) passará a ter a seguinte redação:
O
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H§4° - As outorgas poderão ser concedidas a partir da

promulgação
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A liberação dos serviços de telecomunicações é incompatível
com reservas de mercado, que encarecem os serviços e não
permitem ao empresário optar livremente pelo sistema de satélites
mais eficiente. O substitutivo do relator garante a manutenção do
monopólio da EM BR A TEL até dezembro de 1997, o que, dada a
mentalidade corporativista e estatizante do setor, poderá prestar-se
a manobras prorrogacionistas. O conceito de monopólio foi
revogado na emenda constitucional nO 8, e essa revogação entre em
vigor a partir da edição da lei regulamentar, ou seja a partir da
aprovação do projeto de lei nO 1.287/95, ora em exame na
Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática.
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No § 1° do art. 6° (renumerado par a art. 7°), a expressão ''pelo
pra=o de até 15 anos" será substituído pela expressão "pelo pra zo
de 20 anos".
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A dilatação do prazo de concessão permitirá prazo maior de
amortização dos investimentos, possibilitando a cobrança de tarifas
mais módicas , em beneficio do usuário .
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No § 1° do art.6° (renumerado para 7°), substitua-se a expressão
"pe lo pra::o de 10 anos", pela expressão "pelo prazo de 15 anos".
Convém outrossim harmonizar a defmição de empresa brasileira,
com a de outros artigos, repetindo-se a expressão "em pre sa
brasileira constituída segundo as leis brasileiras e com sede e
administração no paí s".
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A dilatação do prazo, permitindo maior período de
amortização, contribuirá par a a oferta de tarifas mais baratas, em
beneficio do usuário.
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o art. 5° (renumerado para art.6°) passaria a ter a seguinte redação:
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"Serviço limitado é o serviço de telecomunicação destinado ao
uso próprio do executante ou a prestação a terceiros, sejam estes
uma mesma pessoa, natural ou jurí dica ou grupo de pessoas
jurí dica s ou naturais".
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A supressão da expressão "caracterizado pela realização de
atividade comum específica", constante do art.6° (renumerado para
7°) do substitutivo do relator, in fine, visa a ensejar que pessoas da
mesma localidade e vizinhança, ainda que não exerçam em comum
atividade específica (como a de advogados ser médicos) possam
participar ou Serviços Limitados. A acessibilidade física e o
agrupamento especial é que devem ser contemplados, e não o
característica profissional dos grupos.
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o parágrafo único do art. I 1

0,

(que passaria a ser o artigo 12°) terá a

U§ úni co - Os recursos provenientes da concessão de direitos de
exploração pertencem ao Tesouro Nacional, ficando o Poder
Executivo autori=ado a fIXar, por decreto, a parcela necessária à
plen a operação do órgão regulador. "
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A receita das concessões de exploração , a julg ar pela
experiência internacional, pode assumir proporções importantes ,
que excedem de muito o custo operacional das entidades
reguladoras. É uma forma de privatízação , só que aplicada a
serviços e não a propriedades fisicas do Governo. Do mesmo modo
que a receita das privatizações aflui para a entidade proprietária
(Tesouro ou empresas estatais), a receita da licitação de concessões
deve afluir para o Tesouro cabendo ao Poder Executivo destacar a
parcela necessária às atividades do órgão regulador.
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EMENDA ADITIVA

•

pt'

Acrescente-se onde couber o seguinte texto : "Art. A participação
de estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, no capital social de empresa
exploradora de serviços de telecomunicações se efetuará através de ações sem
direito a voto ou de ações com direito a voto que não excedam a 33"% (trinta e
três por cento) do capital social~
PARÁGRAFO
PRIMEIRO :
A
responsabilidade
pela
administração de empresa exploradora de serviços de telecomunicações é
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos ."
JUSTIFICATIVA

•

A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de
empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, nada mais é que uma
repetição do que ocorre na totalidade dos países do mundo desenvolvido ,
inclusive naqueles países comumente chamados de "berço do liberalismo
econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e estratégica do
setor, cremos que um máximo de 33"% de participação de capital não-brasileiro
no controle acionário das empresas concessionárias é um percentual bastante
amplo, permitindo a importante presença de capitais externos, sem, contudo ,
alienar a acionistas estrangeiros o seu controle. Há, ainda, reconhecido pelo
próprio relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois
como admitir que cidadãos não-brasileiros possam controlar este setor vital de
nossa economia, se a brasileiros não é facultado o mesmo em seus países de
origem!
Em virtude das motivações acima, estamos certos de contar com a compreensão
do ilustre relator e dos demais deputados .
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EMENDA SUPRESSIVA

Pro jeto de Lei n° 1287/95
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1

/COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
_ _ _ _ _ _ _ __ ,A utor
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Partido

PT

UF

BA

Pãgina _ __

01

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Texto/Justificação _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo único do Art 4° e o Art 5° do substitutivo
do relator.
JUSTIFICAnVA

•

•

o

artigo 4° dosubstitutivo do Deputado Arolde de Oliveira autoriza o
Poder Executivo a transformar as atuais permissões dos "celulares" em
concessões de acordo com a nova leL Um parágrafo único neste artigo dá o prazo
de 18 meses para que a parte da tele que administra a telefonia celular seja
transformada em uma empresa independente .
O artigo 5° autoriza a TELEBRÁS a constituir estas empresas como
subsidiárias ou associadas "admitida a participação de capitais privados".
Um dos grandes argumentos apresentados tanto pelo executivo quanto
pelos defensores da quebra do monopólio estatal no setor durante a discussão da
PEC - Proposta de Emenda Constitucional, afinal aprovada, foi a necessidade de
se estabelecer concorrência entre diversas empresas para que os preços pudessem
baixar e o usuário tivesse opções de melhores serviços _ Colocada asssim, como
uma espécie de panacéia - que resolveria todos os nossos males - a concorrência
comercial é, na verdade uma das vantagens do intitulado " mercado que se
regula".
Contrariamente a tudo o que se ouviu " à exaustão" durante do debate da
PEC apresenta-se agora uma proposta que vai matar a possibilidade de
concorrência na telefonia celular. O texto do Deputado Arolde sugere a
privatização imediata das empresas celulares de Banda A_ Com este dispositivo o
capital poderá participar de um sistema que já está funcionando com uma
lucratividade espantosa (28% de retorno anuaL .. )
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PT

JAQUES WAGNER

BA

02

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Texto/ Justificação

Apesar de todo o desenvolvimento havido na telefonia celular, ainda
existem problemas a serem solucionados, especialmente em grandes cidades .
Congestionamentos monstros em determinados horários ou locais, interferências ,
dificultade de transmissão , alto preço das ligações (mesmo estando dentro dos
padrões internacionais de tarifas). Uma boa solução para estas dificuldades não
seria a concorrência entre a Banda A e a Banda B?
Devemos considerar ainda que para licitar a Banda B o Ministério · das
Comunicações deverá fazer uma concorrêncIa que pelas novas regras de
concessões de serviços com utilização comercial seriam pagas , e muito bem
pagas pelo valor do serviço. Todo este " patrimônio", qual seja, a Banda B seria
simplesmente pulverizado. Não existiria ma)

•
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Sala das C/m1Ss-es, ~)5 pe abril de 1.996
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EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se o parágrafo 2° do Art. 10

•

•

JUSTIFICATIVA

Hoje em dia , à exceção das empresas norte amencanas, a grande
malOna das operadoras mundiais de telecomunicações direta ou indiretamente é de
propriedade governamental. É o caso da France Telecom, da Deutshe Telekon, da
Telefónica da Espana, da STET italiana, da NTT japonesa (66% de ações
governamentais) - apenas para citar as mais conhecidas. As empresas européias, por
exemplo, são particularmente ativas na arena internacional, especialmente no Leste
Europeu e na América Latina, regiões em que realizaram grandes investimentos, seja na
aquisição da rede de telefonia fixa seja na operação de telefônica celular.
Uma das maiores alianças internacionais da atualidade envolve
justamente a France Telecom e a Deutshe Telekon, além da Sprint norte americana. Suas
plataformas, redes e serviços são desenvolvidos com tecnologia de ponta, uma vez que
pretendem servir aos exigentes clientes representados por grandes empresas
multinacionais.
Não obstante serem de propriedade governamental, a lógica de atuação
internacional dessas empresas é rigorosamente ditada por interesses comerciais e
usualmente sua administração é desenvolvida por meio de contratos de gestão
(formalizados ou não). Esses instrumentos propiciam não apenas uma liberdade
operacional mas também uma grande distância dos governos centrais.
Não há registro de queixas dessas empresas em relação ao fato de
serem de propriedade estatal. São apenas estrangeiras que devem adaptar-se à legislação
específica do país hospedeiro .
Sua presença - de forma efetiva ou apenas potencial - é um fato
positivo para tomar mais competitivo o ambiente das telecomunicações. Além disso,
podem trazer investimentos de caráter não especulativo, que também são importantes
para a estabilidade macroeconômica do país.
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BA

01
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o Art 13 e seu parágrafo único do substitutivo do relator pelos seguintes
artigos :
,

Art 13 - E instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão
regulador, nos termos do artigo 21, inciso XI, da Constituição Federal, com a
competência, composição e organização definida nesta Lei.
§ 1° - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Congresso
Nacional, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.
§ 2°_ Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicaçõe e
dos serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da
União.
§ 3° - Quando da aprovação desta Lei o Executivo enviará pedido de crédito
suplementar para possibilitar o funcionamento do conselho
Art. 14 - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá como atribuições:

•

I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concermente ao seu projeto orçamentário;
rI - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao
orçamentário e demais normas que regem a Administração Pública;

processo

UI - elaborar a Política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação;
IV - aprovar, por maioria absoluta dos seus membros, a edição de Resolução
Normativa destinada:
"

GER 3.17.23.004-2 - (JUNI95)

\

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de Lei n°

EMENDA N°

EMENDA SUBSTITUTIVA

1287/95

ICOMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Autor _ _ _ _ _ _ _ _ Portido _ _ UF _ _ _ _ Págino _ __

IJAQUES WAGNER

PT

BA

02

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Texto/Justificação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da
pesquisa e da tecnologia brasileiras~
b) estabelecer critérios tarifários e deformação de preco de serviços de
telecomunicações e instituir a sistemática para o reajuste de tarifas e preços.
c) estabelecer normas técnicas, padronizadas e especificações a serem
observadas na planificação da produção industrial e na fabricação de peças,
componentes, aparelhos e equipamentos utilizados em telecomunicações ~
d) estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e) estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor,
visando o desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações ;

v -

promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de
proposição legislativa ~
VI - definir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações ;
VII - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações ;
•

VIII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e
científico, desde que não existentes ou não regulamentados ;
IX - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias,
permissionárias e das autorizadas;
X - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional de
Telecomunicações UIT;
XI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e
Executivo~

XII - sistematizar, por meio de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
r;
obrigatoriedade no ato da outorga.

GER 3.17.23.004-2 - (JUNI95)

CAMARA DOS DEPUTADOS

Projeto de lei n°

EMENDA N°

EMENDA SUBSTITUTIVA

1287/95

!COMISSÁO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Autor _ _ _ _ _ _ _ _ Partido _ _ UF _ _ _ _ Página _ __

IJAQUES WAGNER

PT

BA

03

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Texto/Justificação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Art. 15 - Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborar seu
regimento interno que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados e
Comissão de Educação do Senado Federal.
Art. 16 - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações compõe-se de
conselheiros.

CInCO

§ 1° - Os membros do Conselho serão eleitos pelo Congresso Nacional à partir de
lista quíntupla para cada vaga apresentada pelo Presidente da República.
§ 2° - Para cada vaga será escolhido um titular e um suplente que serão empossados
dois meses após a sanção desta Lei .
§ 3° - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maIOres de idade e de
reputação ilibada.

§ 4° - A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, sendo
permitida uma recondução.
§ 5° - Vencido o primeiro mandato serão substituídos três conselheiros e dois anos
após substituir-se-á os outros dois.
§ 6° - Para assegurar plena independência nas decisões que lhe forem confiadas,
durante o exercício do mandato, aos membros do Conselho é exigido o regime de
dedicação exclusiva e são assegurados, no que couber, as mesmas obrigações,
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens reconhecidos aos
Ministros do Tribunal de Contas da União.

§ 7° - A situação prevista no parágrafo anterior persistirá pelo prazo de dois anos
após o encerramento do mandato de um membro do Conselho.
§ 8° - Em caso de vaga, o membro que for nomeado em substituição exercerá o
mandato até o fim do período que caberia ao substituído
§ 9° - É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato,
salvo por justa causam mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade doM
decisões tomadas;
W
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§ 10° O membro do Conselho que faltar, sem justo motivo, a duas reuniões
consecutivas, perderá, automaticamente, o cargo .
Art. 17 - O Conselho, com a presença da maioria absoluta de seus membros, reunirse-á ordinariamente na forma prevista no seu regimento interno.

JUSTIFICATIVA

Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo,
parlamentares, empresanos, trabalhadores, especialistas , etc ... ), é quanto à
necessidade da existência de um Órgão Regulador, tal como impõe o novo texto
constitucional (em anexo) . Este consenso chega ao ponto do próprio Ministro Motta
afirmar categoricamente ser necessária uma política com um órgão regulador severo
e independente, com o qual fazemos coro . Podemos citar alguns exemplos de grande
sucesso com regulamentação . No modelo norte-americano , temos a FCC (Federal
Communication Comission), no inglês o OFTEL (Office Federal Communication), no
canadense a CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunication), nos demais
países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que em sua grande
maioria operam em regime de monopólio estatal , ou, como no caso japonês, com a
presença marcante do estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência
frente ao Poder Executivo (o qual já conta, através do Minicom, de inúmeros outros
poderes ), com a competência, composição e organização previstas nesta Emenda, à
semelhança de órgãos dos países citados acima, fica constituído com autonomia
(econômica e profissional). Na sua composição, procuramos , ao mesmo tempo que
preservar a participação dos segmentos profissionais, assegurar a presença da
sociedade civil organizada, com o intuito de torná-lo o mais democrático possível.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às
necessidades do novo texto constitucional e do próprio país na área de
telecomunicações, contamos com a compreensão do relator e dos demais deputados
membros da Comissão.
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Sup rim ir o parágrafo único do art. 4° e o art. 5°:
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o parágrafo único do art. 4° obriga as empresas pólos (TELES)

de telefonia convencional (cabeada) a constituir empresas independente
s para exploração do
Serviço Móvel Celular.
Já o art. 5° autoriza a holding TELEBRAS a constituir
empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
(J)
Serviço Móvel Celular,
adm
itida
a
part
icipação de capitais privados , mediante licitação entre concorrentes
ct:
que não
W explorem o serviço na mesma área de concessão.
Do ponto de vista administrativo, na prática a aprovação desses
dispositivos acarreta de imediato a criação de pelo menos mais 25
( vinte e cinco) estatais
o com um presidente e pelo menos quatro diretore
s por empresa.
z
Sob a ótica técnica, o desmembramento da telefonia celular das
empresas estaduais de telefonia convencional, apresenta de imediato
(J)
uma desvalorização
evid
ente do patrimônio público, pois deixa ao Estado uma planta cuja
lJ.I
a expansão requer
\0
investimentos elevados, retomo de capital mais lento e rentabili
dade menor. Estudos
(j
preliminares apontam que, para cada Real investido na telefonia cabe
ada, o retomo é de 4
Reais e, na telefonia celular, é de 1 para 14 Reais, considerando em amb
os os casos um prazo
méd
io
de
5
anos
.
r- I
Ao se tirar da empresa estatal a exploração desta tecnologia
(1) 1
z emergente, rentável e de retomo imediato tido nos meios empresariais como dinheiro vivo
~
num possível processo de privatização, a empresa estatal teria uma
desvalorização de no
mínimo 50% .
Ou se privatiza logo tudo de uma só vez, ou retira-se a
propositura destes dois dispositivos ou então esta Comissão estará apro
vando um texto cujas
conseqüências, acredito, não foram percebidas pelo Nobre Deputado
Relator.
É bom lembrar que as empresas operadoras desvalorizadas
interessam a grupos empresariais que, além de desejarem a própria
exploração do serviço
telefónico, se interessam pela capilaridade da rede , pois , em futu
ro próximo , pelo cabo
telefónico (ótico) teremos a TV a Cabo, o Cartão Magnético, a Inte
rnet , enfim a multimídia
com o conseqüente valor econômico perceptível e o valor político do
controle da informação,
que inegavelmente vai influir no modelo de democracia do século XXI
.
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de uso p róprio d o permissionário,
ca nacionais,

seja este pessoa física ou jur í di
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comercial,

inter conectada a rede pGblica de telecomunicações.
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Essa emenda tem por objetivo na o deixar qualquer dGvida de
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Dê-se ao Art. 10 e seus parágrafos do Substitutivo
ao Projeto de Lei n.o 12t: 7/95 a se guinte red a:;ão:

"Are. 10 - t.s

para e>:.p!orat;ão fi e Serviço rJióvel Celular e de
SGrviço de Tmn '- ~)orte de Sinais de Telcc o rn un ic êl':-õ '~: ' por Sf1. télito some . ôle
f.F ·Ó8í'ão ser O( '!"" Jêdas a empres as co r. titUl . :" '> S6!:,' ', d o: as k:f 5 brasileiras, com
Sl ie J í~dmin: i: ,"' ~ " () 1.) País, e que, cumu~c.t[ êHTie- n~, l ,'c erI (;' ,3m os s e guintes
r<:- iui5itos:
con(;es ~, ões

I - não tenham seu capital votante controlado, direta ou indimtamentu, por
cavemo estrangeiro ou empresa sob seu controle;
11 - pc ' :) menos 51% (cinqüenta e um por cento) do seu c~pital votante
r>3tiençam, direta ou indimtamente, a br~si; ·. kos, ob~ ç tvado o disposto no
P2.ráC,rafo Único dcsie Ai'tigo;
!li - a p " rUcip aç5.o de cidad ãos não brasilclros nos 6 rgãos de 8dministração
nFo L!ltrapws ~ e, em p roporção, ~ p m'[ c~~)ação c:..:. lfan:. :ira no c ap ital vo t~mie da
en1firesa.
P&r "gra'io único - Fica o F JC~ G r E ~G cutivo ~utoriz nd o, nos Cêl COS qua o intere f 3C
m:~ cic;nal âs::; im o c;: iCir, a re duzir ou clim:nar a exigGl1cla conti da no inciso 11."

_~~_~_~~
- x:; ....,~

"O ~-:-

lDiIiIõ _ _ _
•
_ _~
• .

,.,... .....
..,
~ __
• __

"'""!"....
"_

"....

PARLA.\ lENT AR
I

- - - - :DATA

I

--

........ __

Ro ~ 'P"

. . . . . ._ _ • _ _ _~_ _ _ _ __

~
_L

-

- '
,

.

,

ENiENDA j1í-

.

, ., ." o'.

J 22.7/9 5-

I
I

-

J Sl'l'RfSS I\'A
J r\GLl '[1\.\11\ ' :\

[ J ~ l 'nS TIIYI'j\'A
I J \\ ()J)'l'IC. \ 1\' ..\

I 1 .-\OITI\'A DE

ruS TlfICATIVA

o

texto proposto re lo R lator não estabGl ece ner'd:um.q rostrir,: () C{uant o à
clG te nç8 0, por c2 pitai s estrônQo irc s" lo controle ac :orlÉl rio das em; . sas c' ,ces " ) nári as
dos servi ços em q U8S t f l O, deixando ao arbítrio do l:J oder Executivo o 8~ ·3 t,. i eci [' l l e nto de
al9 wn a oxigência desf,a nGtureza, em cada caso, baseado no princípio da reciprocidade .
A exist8ncia d 8 S SG tipo de poder discricionário inibe, om \ eZ de estimu lar, o
invc stil1l\. . 1tO estransei ro no setor.
A emenda ora proposta pretende resolver essa questão invert( ildo a forma
sua ?bordagem: ex!=, iciiar a restrição no texto legal e dar ao Poder Executivo condição
feduxi-Ia ou mesmo de elim iná-Ia, quando o interesse nacional assim o exigir. A forma
oXt. , ício dessa capacidade poderá, sem dúvida, ser baseada no princípio
r8ci f- ocidade, como prevê t2rnbém a legislação norte-; mericana recénl aprovada.

de
de
de
da

Adicionalmenh , a emenda pretende estimular a geração de empregos de alto
nível no País, ao determinar que os órgãos de administração das concessionárias tenham
participação de cidadãos bra sileiros em proporção não inf rior à participação nacional no
seu cepital com direito a voto.
Fina lmente, a ( )onda rat ifica a restrição, contida no Substitutivo, quanto à
parti ci pação direta ou indird a de governos estrangeiros no controle do cap ital votante das
concess ionári as. Pretende-se com isso eliminar a possibilidade de ingorência de go'/ ernos
estran gei ros na gosta0 das empresas con cessionárias dos serviços em questão.
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Adite-se ao artigo 10 o seguinte § 3 0

o

( ) 1JIm1A DE

p~

1

:

" § 3° N ão poderá ser acionista de empresa que explore Serviço Móvel Celular e
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite. pessoa fisica ou jurídica
que. a partir da vigência desta Lei ou nos últimos 12 (doze) meses anteriores, seja acionista
ou cotista de empresas concessionárias ou pennissionárias de serviços de rádio, televisão
aberta, televisão por assinatura ou qualquer outro serviço de tele-difusão de informações."
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Justificação
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Pretende-se estabelecer condições a outorga de concessões sob a visão da
democratização da i.rúormaçào. Objeta-se. ainda. e"itar a formação de monopólios e
oligopólios, bem como outras fOlmas de controle da opinião pública ou de limitação de
acesso aos meios de comunicação. Com o fun do monopólio estatal não podemos agora
permitir que um novo monopólio se estabeleça, desta vez, privado.
.
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Suprima-se o parágrafo único do artigo 4° e todo o artigo 5°.
Justificação
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Um dos argumentos, talvez o principal, apresentados, tanto pelo Executivo, como
pelos demais defensores da extinção do monopólio estatal no setor de telecomunicações,
durante a tramitação da PEC nO 03 , era a necessidade de se estabelecer a livre concorrência.
Com isso o usuário teria melhores opções de serviços a preços mais baixos. Assim a
concorrência, apresentada como panacéia que resolveria todos males da telefonia no Brasil,
seria uma das vantagens do intitulado "mercado que se regula".
Contrariamente a tudo o que se ouviu durante o debate da PEC, apresenta-se agora
uma proposta que vai simplesmente "matar" a possibilidade de concorrência na telefonia
celular. O substitutivo do relator do PL 1287/95 obriga as empresas do Sistema Telebrás a
criarem subsidiárias ou associadas para operarem unicamente na área celular, e mais,
sugere a imediata privatização das empresas a serem criadas.
Apesar de todo o desenvolvimento havido na área da telefonia celular em nosso
país, existem ainda problemas a serem solucionados - interferências, congestionamentos
em detenninados horários e queda de transmissão. Entretanto não enxergamos a solução
para estes problemas na criação de várias "Tele Celulares" com a participação da iniciativa
privada.
Devemos considerar ainda que, para licitar a chamada "Banda B", o Ministério das
Comunicações deverá realizar uma concorrência que, pelas novas regras de concessões de
serviços com a utilização comercial, seriam pagas, diga-se de passagem, muito bem pagas.
Pelo exposto acima e pela necessidade de uma máquina enxuta e eficiente estamos
..
cientes de que a presente proposição será acatada pela CCTCI.
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO SU BSTITUTIVO DO
RELATOR AO PROJETO DE LE I N° 1.287, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel
Celular, sobre telecomunicações por satélites e
dá outras providências
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Art. 10 A exploração de Serviço Público de Telefonia Celular, a
utilização de posição orbital e de radiofreqüencias associadas a satélite de
telecomunicações, a exploração de serviços de telecomunicações por satélite, bem
assim a utilização da rede pública de telecomunicações para prestação de serviços de
valor adicionado, regulam-se por esta Lei e pelas disposições da legislação de
telecomunicações e de concessões em vigor.
Art. 2 0 Serviço Público de Telefonia Celular é o serviço de
telecomunicações fixo ou móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza
sistema de radiocomunicações com técnica celular e acesso por meio de terminais de
portáteis, fixos, transportáveis ou veiculares, interconectado à rede pública de
telecomunicações .

§ 10 O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas modalidades,
será explorado, mediante concessão, pelo prazo de quinze anos, prorrogável por igual
período .

§ 2 0 As concessões para e"ploração de Serviço Público de Telefonia
Celular serão outorgadas, mediante prévia licitação, a empresas constituídas sob as leis
brasileiras, que tenham sua sede e administração no País .
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§ 3° As entidades exploradoras de Serviço Público de Telefonia por
Fio ficam obrigadas a prover interconexão de suas redes com as de Serviço Público de
Telefonia Celular em condições adequadas, equânimes e não discriminatórias .

Art. 3° A exploração da capacidade de satélites não caracteriza a
prestação de serviço público, independendo de concessão, permissão ou autorização .

I

§ I ° As empresas que e:xplorem satélites somente poderão tornar

1

01
tn l

cr:

W

disponível capacidade dos mesmos para a exploração de serviços públicos de
telecomunicações a entidade que detenha a respectiva outorga, quando exigível na
legislação aplicável, assegurando tratamento equânime e não discriminatório a todos os
interessados.

)

§ 2° A ocupação de posições orbitais notificadas pelo Brasil e a

O

consignação das radiofreqüências associadas aos satélites observará o que se dispuser
em regulamento .
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Art . 4° Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo
acreSClmo de recursos a serviço de telecomunicações preexistente, criando novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e
recuperação de informações.

r- I

§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não caracteriza

(Jj

Z

exploração de serviço de telecomunicações, independendo de outorga.

H

§ 2° E assegurada, a qualquer interessado na prestação de Serviço de
Valor Adicionado, a utilização da Rede Pública de Telecomunicações, nos termos do
regulamento .

Art. 5° E a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de
serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências, nas condições
estabelecidas em regulamento
Art . 6° A exploração de serviços públicos de telefonia por fio e
celular, fixo e móvel , dependem de concessão, precedida de licitação, devendo tais
serviços serem remunerados mediante tarifa
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Art. 7° O serviço público restrito, o serviço limitado, o serviço de
radioamador, o serviço especial de telecomunicações e o serviço de que trata o art. 3°
desta Lei dependem de autorização e, quando prestados sob remuneração, sujeitam-se
a preços livremente fixados no mercado .
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Art . 8° Ficam transformadas em concessões de Serviço Público de
Telefonia Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre
Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos termos dos
contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os respectivos prazos
remanescentes .
Art . 9° Ficam transformadas em autorizações, as permissões
outorgadas para a exploração dos serviços elencados no § 6° do art . 33 do Código
Brasileiro de Telecomunicações (Lei n° 4 . 117, de 27 de agosto de 1962), outorgados
anteriormente à vigência desta Lei, nos termos dos contratos de adesão a serem
firmados com o Poder Executivo, cujo prazo não ultrapassará a 15 (quinze) anos,
podendo ser prorrogado por igual período

:~

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação .
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Art. 1 1. Revogam-se as disposições em contrário .
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JUSTIFICATIVA

o Substitutivo ora apresentado tem por objetivo, fundamentalmente,
permitir a modernização e a expansão das telecomunicações no Brasil.
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As atuais práticas protecionistas inibidoras da concorrência e o
excesso de regulamentação, próprias do modelo desenvolvimentista e intervencionista
consagrado nas décadas de 60 e 70, que implicou na estatização de importantes setores
da economia nacional, resultou na disseminação de privilégios, no estímulo ao
corporativismo e numa insuficiente e ineficiente prestação de serviços públicos,
sobretudo no setor de telecomunicações
II
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o projeto sob exame não rompe com as práticas antes referidas, nem
permite ou estimula a modernização, a expansão da capacidade e a prestação adequada
de serviços públicos de telecomunicações, por isto que não corresponde aos
propósitos modernizadores desta Casa, expressos na Emenda Constitucional nO 8/95 .
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TEXTO/JUStlFlCAUO

Acrescente-se o inciso I ao parágrafo 1° do artigo 2° do Substitutivo
ao Projeto de
Lei n° 1.287/95 , com a seguinte redação:

I _ Entende-se por técnica celular aquela que consiste em dividir
uma área
geog ráfica em pequenas áreas, denominadas células, a cada uma das
quais se
adjudica um grupo de freqüências, . permitindo que as freqüências
utilizadas
em uma célula possam ser reutilizadas em outras células ou, quan
do a
comunicação estabelecida for móvel, que não haja solução de continuid
ade da
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comunicação da passagem de célula a célula,
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JUSTIFICAÇÃO
Em face da inexistência na legislação de telecomunicações vige
nte, da
definição de técnica celular, elemento ~ntegrante do conceito de Serv
iço Móvel Celular, fazse necessário o enfrentamento da questão, objetivando não só pree
ncher a lacuna, como
evitar dúvidas futuras .
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~TiliO/JJStIFlCAtlO

Dê-s e nova reda ção ao capu t do artig o 3° do Substitutivo ao
Proj eto de Lei n°
1.287 /95, que passa a vigorar com a seguinte reda ção:

Art. 3° - O Serviço Móvel Celu lar será expl orad o mediante conc
essão ,
outo rgad a por meio de licitação, pelo praz o de 15 ( quinze) anos
, reno vável
por iguais perío dos, obse rvad o o disp osto no art . 10 desta Lei .
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JUS TIFI CAÇ ÃO
No interesse da contin~idade e eficiência na pres tação dos serviços,
convém
deixar explícita a possibilidade de mais de uma pror roga ção ou reno
vaçã o .
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TEXTO/JUSlIFICAC10

Dê-se nova redação ao artigo 2° do Substitutivo ao Proj eto de Lei n°
1.287/95 , para
que passe a vigorar com a seguinte redação:

Art . 2° - Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de telecomu
nicações
mencionados no artigo :1°, observadas as seguintes definições :
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JUSTIFICAÇÃO
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O artigo 2° do susbstitutivo em questão trata de repetir, com outras
palavras,
a disposição constante do artigo 1\ {jxplicitando, apenas, a aplicabili
dade da Lei 4.117/62 .
Como se sabe , não deve a lei conter palavras inúteis. Log o, se a
intenção é introduzir as
definições contidas nos parágrafos <;lo. artigo 2°, mister se faz sua alter
ação , a fim de que se
torne adequado aos fins pretendidos, sem o comprometimento da boa
técnica legislativa e
clareza do texto.
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Dê-s e nova redação ao parágrafo 1° do artigo 2° do Substitutivo ao
Proj eto de Lei nO
1.287/95, para que vigore com a seguinte reda ção:

e\

§ 10 Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terre
stre,
aberto a correspondência pública, que utiliza sistema de radiocom
unicaçõe s
com técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicaç
ões, e
acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares
, de uso
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individual ou coletivo.
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Objetiva-se esclarec~r que o acesso ao Serviço Móvel Celular pode
se dar,
também, através de terminais de uso coletivo Isto porq
ue considerando que,
freqüentemente , pessoas jund icas I são assinantes do SMC , torna
-se indispensável o
'.
reconhecimento da possibilidade de uso coletivo dos terminais
Assim , sugere-se seja
modificado o artigo 2°, § 1°, acrescenta. ndo-se a expressão " ou colet
ivo".
.
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TEITO/JUSlIFlCAt10

Dê-se nova redação ao artigo 10 do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
l. 28 7/95 , para
que passe a vigorar com a seguinte redação:
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,

" Art . 10 _ A organização dos serviços de telecomunicações , a expl
oração de
Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviços de Transpor
te de
Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da rede públ
ica de
telecomunicações para prestação de Serviços de Valor Adicionado,
regulamse por esta Lei e, no que for aplicável , pela legislação de telecomu
nicações
em vIgor, em especial a Lei 4.117, de 27 de agos to de 1962."
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, JUSTIFICACÃO
Objetiva a emenda explicitar a referência à Lei nO 4.117/62 , de forma
a evitar
possíveis dúvidas futuras .
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Acrescente - se ao artigo 10º do Substitutivo do Dep.Arolde de
Oliveira ao PL 1287/95, a segui n te redaç ão :
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.......... .. . . .. . . . e que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertence n te, di r eta ou indiretamente a
brasilei r os .
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TEXTO/JUSTIFlCAtlo

o Art. 3°, Parágrafo único do Substitutivo ao PL 1287/95 passa a ter a seguinte
redação:
"Parágrafo único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos de
Telecomunicações, assim como as entidades concessionárias, ficam obrigadas
a ... "
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JUSTIFICATIVA:
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E preciso que se estabeleça obrigatoriedade recíproca das entidades
Z concessionárias para o Serviço Móvel Celular, no sentido de que estas também
tomem acessíveis suas redes para interconexão, já que devem ser obrigações
~ i gerais de todos os provedores de serviços de telecomunicações a interconexão
:'J direta ou indireta com os equipamentos e serviços de outros provedores, além
(j da instalação de equipamentos que cumpram com as nonnas e regras
~ ; estabelecidas ou que vierem a ser estabelecidas na legislação .
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TEXTO/JUSTIFICAC10

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art . 6° do Substitutivo:
"Parágrafo único - As entidades autorizadas para a exploração do Serviço
Limitado ficam obrigadas a tonlar disponíveis suas redes para interconexão
com as de Serviços Públicos de Telecomunicações.
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0(J) \ JUSTIFICATIVA:
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A emenda visa estender ao Serviço Limitado a reciprocidade estabelecida para
a exploração de serviços de telefonia celular, objeto da emenda anterior.
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Acresça-se o seguinte parágrafo ao art. 12 do Substitutivo ao PL 1287/95 :
"Parágrafo 'n' - Os recursos provenientes da cobrança de que trata este artigo
serão destinados à constituição do Fundo de Desenvolvimento das
Telecomunicações, gerido pelo Órgão Regulador, nas condições estabelecidas
em ref:,'1llamento."
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~ I JUSTIFICATIVA:
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O Entende-se como mais adequado, para efeitos de fomento ao desenvolvimento,

Z expansão e modemização do setor de telecomunicações a destinação dos
(Jj recursos
provenientes da cobrança pela exploração de serviços de
w I telecomunicações a um Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, a
:0 I exemplo do que foi instituído no "T elecommunications Act" americano de
~ 1 1996, com o objetivo de promover a capitalização de pequenas empresas, o
e:: I desenvolvimento de novas tecnologias, a complementação de recursos para a
~ ; manutenção dos programas de Pesquisa e Desenvolvimento de centros como o
Z I CPqD/TELEBRAS
e o apoio ao desenvolvimento de serviços de
/-j I telecomunicações em áreas rurais pouco privilegiadas.
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TEXTO/JUSTIFlCAt10

Acresça-se ao art. 12 do Substitutivo o seguinte parágrafo:
"Parágrafo - Serão estabelecidas condições especiais, na fonna de
regulamento, para a cobrança de que trata o capu! deste artigo, a empresas
brasileiras de pequeno e médio porte, comprovadamente detentoras de
significativo nível tecnológico, que levarão em conta:
I - prazo de carência para início da cobrança;
O I H - cômputo em dobro de investimentos em atividades de pesquisa e
(Jj l desenvolvimento;
o:
W IH - projetos que enfatizem a desconcentração regional da atividade industrial.
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A fonna de regulamentação da cobrança pelo direito da exploração dos
serviços de telecomunicações poderá dificultar o acesso de empresas de menor
porte porém detentoras de nível tecnológico mais avançado em nichos
específicos. Assim, as grandes empresas, em consórcio com bancos e outros
meios de financiamento, terão mais acesso pela facilidade de rápida
capitalização, trazendo, portanto, resultado de menor valor econômico.
Ao concordar com essa ponderação, sugerimos que se incorporem vantagens
comparativas para pennitir o acesso de empresas com esse perfil ao "take-off'
do processo de abertura à participação da iniciativa privada na exploração dos
serviços de telecomunicações, tais como :
~ prazo de carência para início da cobrança;
~ cômputo em dobro de investimentos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento;
~ incentivo à pequena empresa em projetos que enfatizem a desconcentração
regional da atividade industrial, etc.
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•

SUBSTITUTIVO ao Projeto de Lei nO 1.287/95, do Poder
Executivo, elaborado após a fase de emendas e debates nesta Comissão,
mereceu, segundo as regras regimentais, uma nova fase de emendas e discussão,
muito oportuna devido a importância da matéria e a necessidade do mais amplo
debate sobre o seu mérito, sua eficácia e suas conseguencias. Assim, este
PARECER REFORMULADO, que submeto a apreciação e pronunciamento deste
plenário, incorpora ao SUBSTITUTIVO, decorrente das emendas e das
contribuições, novos aspectos, que, no meu entendimento, aperfeiçoam ainda mais
o projeto original, além de criar nova oportunidade para o aprofundamento de sua
justificativa.
I - SOBRE O MÉRITO DA LEI Inicialmente é importante reafirmar os paramentos de referência
que norteiam e limitam os objetivos da Lei:

- promover a flexibilização do monopólio das
telecomunicações abrindo-o a participação da iniciativa
privada na exploração dos serviços.
- estabelecer um regime de justa competição entre os
prestadores dos serviços.
1
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- criar apelos à participação de recursos privados na
exploração dos serviços.
- minimizar a ocorrência de custos sociais.
- não deteriorar o patrimônio público.
Considerando esses princípios e mais a abrangência contida no
Projeto Original do Poder Executivo, procurei introduzir modificações de redação
em benefício de maior clareza e precisão do texto, além de acolher emendas dos
colegas deputados que aprofundam o alcance dos dispositivos da Lei sem tomá-Ia
muito analítica, o que prejudicaria a sua aplicação.
Apresento a seguir as modificações introduzidas usando como
mapa de endereçamento o texto do SUBSTITUTIVO, artigo por artigo:
Art. 1° - (mantido).
Art. r - suprimida a expressão "de telecomunicações" em sua
segunda inscrição no texto por julgar redundante.
§ 1° - (mantido)
§ r - (mantido)
§ 3° - substituída a expressão "transmissão" por "emissão" que é
mais adequada e precisa.

§ 4° - suprimido, por não caracterizar serviço de telecomunicações
e independer de outorga, sendo mais adequado combina-lo com o Art. 9° em um
texto integrado sem alteração do mérito. Na renumeração dos artigos aparece
como Art. 10.

•

Art. 3° - suprimida a expressão "meio de" por julga-Ia inócua. A
referencia ao Art. 10 passa para o Art. 11 com a renumeração. Substituída a
expressão "igual período· por "iguais períodos" acolhendo as Emendas nO 49 do
Deputado Edinho Araújo e nO 77 do Deputado Ricardo Izar.

Parágrafo único - (mantido)
Art. 4° - substituída a expressão "fica o Poder Executivo autorizado
a transformar" pela expressão "O Poder Executivo transformará", dando caráter
determinativo ao texto com o acolhimento do mérito da emenda nO 10 do Deputado
Renato Jonhson. Também foi substituída a expressão "termos dos contratos a
serem firmados" pela expressão "em condições similares as dos demais contratos
de concessão do mesmo serviço", para garantir, explicitamente, a equanimidade
2

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

•

f

CÂMARA DOS DEPUTADOS

dos tennos contratuais, acolhendo o mérito da emenda nO 42 do Deputado Edinho
Araújo.
Parágrafo único - introduzida a expressão "isoladamente ou em
associação" e suprimida a palavra "independentes", procurando aumentar a
flexibilidade dos concessionários na busca de parceiros para a constituição das
novas empresas.
Art. 5° - (mantido).
Art. 6° - renumerado para Art. ro e induído o novo Art. 6° peto
acolhimento da Emenda nO 26 do Deputado Salvador Zimbaldi, que dispõe "O
Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse público, detenninará
a alienação das participações societárias da TELEBRAS ou de suas controladas,
nas empresas constituídas na fonna do Artigo 50". Este Artigo complementa o
mérito do Artigo 5° e aumenta a flexibilidade de negociação da TELEBRAS na
liberação das amarras de gestão características das empresas estatais.
Art.

ro - (Art. 6° renumerado, mantido)

Art. 8° - (Art. ro renumerado), foi induída a expressão ·quando
envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil" que
caracteriza satélites brasileiros em relação a satélites estrangeiros que também
podem ser utilizados para prestar serviços no país. Remete ao Art. 11 com a
renumeraçao.

-

§ 1° - (mantido)
•

§

r - induído

pelo acolhimento da Emenda nO 37 do Deputado
Paulo Cordeiro, para assegurar o direito da EMBRATEL como concessionária
para exploração do serviços.

§ 3° - substituída a expressão "que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil" pela expressão "para os quais, na data da vigência desta
Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo Brasil-. Esta
redação toma mais explicita a preservação da EMBRATEL AT~ 31/12/97.

§ 4° - (é o § r renumerado, mantido)
Art. go - (é o Art. 8° renumerado, mantido)
3
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Parágrafo único - transformado em § 1°, e substitui a expressão
"brasileiro" pela expressão "que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil,"
e incluí a expressão "admitida a utilização de satélites que ocupem posições
orbitais notificadas por outros países", tomando o texto mais claro.

§

r - incluído

pelo acolhimento da Emenda nO 14 do Deputado
Hélio Rosas, que determina a coordenação técnica com o poder concedente
brasileiro e a celebração de contrato com representante legal no Brasil. Define
melhor a relação do poder concedente com os novos prestadores do serviço. Fica
assim o mercado brasileiro protegido, legalmente, da eventual pirataria
internacional.
Art. 10 - é o Art. 9° renumerado, combinado com o § 4° do Art.
que contempla o Serviço de Valor Adicionado.
'

r,

Art. 11 - é o Art. 10 renumerado, mantido com os seus parágrafos.
Art. 12 - é o Art. 11 renumerado, foi incluída a palavra "societário
após "controle" para tomar o texto mais claro.

D

Art. 13 - (mantido).
Parágrafo único - substituída a expressão "180 (cento e oitenta)
dias" por "6 (seis) meses" e incluída a expressão "ao Congresso Nacional" e
substituída a palavra "propondo" por "dispondo sobre", o que toma o texto mais
precIso .

•

Art. 14 - é o Art. 12 renumerado, mantido com o parágrafo único.
Art. 15 - incluído pelo acolhimento da Emerida nO 27 do Deputado
Salvador Zimbaldi, que elimina uma lacuna que passará a existir com a caducidade
da Lei Orçamentaria de 1995.
Art. 16 - é o Art. 14 renumerado, mantido.
Foram apresentadas 85 (oitenta e cinco) Emendas ao
SUBSTITUTIVO, traduzindo o grande envolvimento dos membros da Comissão
com a matéria em pauta. Importante realçar o alto nível e a profundidade das
contribuições contidas nas emendas, todas convergindo para o aperfeiçoamento
do projeto de lei, e assim distribuídas:
4
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Deputado Renato Jonhson 12 emendas de números( 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 38), Deputado Roberto Campos 11 emendas de números (55,
56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63, 64 e 65), Deputado Edinho Araújo 10 emendas de
números (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50), Deputado Marcelo Barbieri 09
emendas de números (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 72), Deputado Paulo
Cordeiro 07 emendas de números (31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37), Deputado Inácio
Arruda 06 emendas de números (51,52, 53, 54, 73 e 74), Deputado Ney Lopes 06
emendas de números (40, 75, 82, 83, 84 e 85), Deputado Ricardo Izar 5 emendas
de números (76, 77, 78, 79 e 80), Deputado Jaques Wagner 4 emendas de
números (67, 67, 68 e 69), Deputado José Abreu 3 emendas de números (28, 29 e
30), Deputado Cássio Cunha Lima 2 emendas de números (24 e 25), Deputado
Hélio Rosas 2 emendas de números (14 e 15), Deputado Luiz Moreira 2 emendas
de números (01 e 02), Deputado Salvador Zimbaldi 2 emendas de números (26 e
27), Deputado Cunha Bueno 1 emenda de número (71), Deputado Domingos
Leonelli 1 emenda de número (81), Deputado Eurípedes Miranda 1 emenda de
número (39), Deputado Paulo Heslander 1 emenda de número (70).
Ao Art. 1° do SUBSTITUTIVO, foram apresentadas 4 (quatro)

•

emendas, que alteram sua redação, procurando melhorá-Ia ou adicionando novos
serviços.
Ao Art. r e seus parágrafos, as emendas apresentadas chegam a
13 (treze), objetivando melhoria da redação, alteração e inclusão de novos
conceitos sobre os serviços de telecomunicações.
Ao Art. 3° e seu parágrafo único, as emendas apresentadas em
número de 8 (oito), propõe alterações na redação e dilatam o prazo fixado para
exploração do Serviço Móvel Celular e estendem a obrigatoriedade da rede pública
de telecomunicações de interconexão com o Serviço Limitado.

5
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Ao Art. 4° e seu parágrafo único, foram apresentadas 14
(quatorze) emendas, que procuram melhorar sua redação, suprimir o parágrafo
único e incluir novos parágrafos que detalham mais as propostas do relator.
Ao Art. 5° as emendas apresentadas são em número de 9 (nove),
propondo eliminação do artigo ou alterando sua redação com vistas a sua
melhoria.

Ao Art. 6° a maioria das 6 (seis) emendas apresentadas referemse ao aumento do prazo de exploração do Serviço Limitado.
Ao Art. -,o e seus parágrafos, das 5 (cinco) emendas
apresentadas, também a alteração do prazo de exploração do serviço sobressai.
Ao Art. 8°, apenas uma emenda é apresentada, Objetivando
melhor explicitar a hipótese de uso de satélite, que não ocupe posição orbital
brasileira.

Ao Art. 9°J nenhuma emenda foi apresentada.
Ao Art. 10 e seus parágrafos as emendas apresentadas são em
número de 12 (doze), onde mais uma vez se evidencia a polêmica quanto ao
controle do capital das empresas que poderão explorar os Serviços Móvel Celular
e de Transporte de Sinais de Telecomunicações.

Ao Art. 11 são apresentadas 3 (três) emendas cujo texto enfatizam
a competitividade desejada para os serviços de telecomunicações .

•

Ao Art. 12 as emendas apresentadas, em número de 4 (quatro)
versam sobre critérios a serem fixados para cobrança do direito de exploração dos
serviços de telecomunicações.
.

Ao Art. 13 o número de emendas foi de 7 (sete), com o objetivo de
definir atribuições e composição do Órgão Regulador.
Além dessas foram também apresentadas mais 4 (quatro)
emendas aditivas; A primeira versando sobre alienação de ações das empresas
controladas pela TELEBRÁS que serão constituídas para explorar o Serviço Móvel
Celular; outra que trata do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL;
uma outra estabelecendo a obrigatoriedade de aplicação de recursos das
empresas concessionárias de Serviços de Telecomunicações em pesquisa e
6
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desenvolvimento tecnológico, formação e capacitação de pessoal e
desenvolvimento, de equipamentos, entre outras e, uma quarta emenda aditiva,
estabelecendo limitações a participação de estrangeiros no capital das empresas
exploradoras de serviços de telecomunicações.
Finalizando, destaque-se a apresentação de 3 (três) emendas
substitutivas globais. Uma delas já havia sido apresentada anteriormente e agora
é subscrita por outro Parlamentar, mas mantém a mesma redação anterior e que
conforme foi comentado naquela oportunidade, vão muito além dos objetivos
pretendidos pelo SUBSTITUTIVO ao
Projeto de Lei nO 1.287/95, ora em
apreciação.
As outras duas emendas substitutivas globais procuram segundo
seus autores, melhor explicitar conceitos e atribuições que evitam
questionamentos quanto sua legitimidade e tem por objetivo permitir a
modernização e a expansão das telecomunicações no Brasil.
Foram acolhidas emendas dos Deputados Renato Jonhson (nO 10),
Hélio Rosas (nO 14), Salvador Zimbaldi (nO 26 e 27), Paulo Cordeiro (nO 37), Edinho
Araujo (nO 42 e 49) e Ricardo Izar (nO 77).
As demais emendas, embora rejeitadas, trouxeram grande
contribuição, muitas delas pelo seu mérito, por suas intenções ou preocupações
nos auxiliaram sobremaneira na elaboração do SUBSTITUTIVO, e irão subsidiar
nos anais desta Comissão, a elaboração da legislação subsequente do setor de
telecomunicações, cuja regulamentação apenas inicia nesta fase de flexibilização
da economia com a abertura do monopólio estatal à participação da iniciativa
privada.

11 - SOBRE A EFiCÁCIA DA LEI A Lei resultante do PL nO 1.287/95, na forma deste
SUBSTITUTIVO reformulado, assume na prática, o inicio da operacionalização da
reforma constitucional pretendida com a PEC 03/95, e consubstanciada na
Emenda Constitucional nO 8/95. Na realidade marca o início da reforma econômica
contida no Plano de Governo. A lei proposta cumpre o que exara do Inciso XI do
Art. 21 da C.F., nada mais deixando a sobrestar a regulamentação da quebra do
monopólio do setor de telecomunicações.
O mérito do texto do SUBSTITUTIVO, ao explicitar o acolhimento
da legislação especifica em vigor e harmonizar-se com a legislação geral
J9~_~ssões, licitações, etc), permite sua imediata aplicação nas áreas que
7
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disciplina, possibilitando ao governo, com os instrumentos executivos que dispõe,
iniciar, prontamente, a flexibilização do setor de telecomunicações.
Outro aspecto da eficácia desta Lei diz respeito a credibilidade das
ações do governo na abertura da economia. Os grupos, econômicos, nacionais e
estrangeiros, já andam reticentes quanto as reais intenções das autoridades em
retirar o estado das atividades econômicas que domina, dando oportunidade aos
recursos privados. Simultaneamente, a concorrência dos mercados europeu e
asiático, criam alternativas atraentes aos investidores internacionais, reduzindo a
disponibilidade de recursos destinados a aplicação no mercado brasileiro. A Lei,
portanto, fortalece a confiança nas intenções governamentais e coloca o mercado
brasileiro, imediatamente, na disputa das prioridades dos investidores.

111 - SÔBRE AS CONSEQÜÊNCIAS DA LEI A Lei devolve ao Poder Executivo a responsabilidade pela
aceleração do processo de abertura do setor de telecomunicações e cria a
necessidade de imediatas medidas subjacentes para evitar incertezas e riscos na
transição para o novo modelo de exploração dos serviços tais como:
- fortalecer as equipes nas funções regulatórias do Ministério das
Comunicações onde o volume de atividades, somado aquelas que já
são desenvolvidas, pode criar um gargalo intransponível com
conseqüências negativas sobre a velocidade dos processos e a
qualidade das decisões. Talvez seja recomendável a contratação de
uma consultoria especializada internacional, com experiência em
processos de abertura em outros países, para trabalhar em regime de
tempo integral, coordenada por técnicos brasileiros.
- fortalecer as equipes executivas do Ministério das comunicações ·
para dar curso adequado a analise dos processos licitatorios e
preparar os atos decisórios. Com a assunção das funções de Órgão
Regulador, circunstancialmente desempenhadas pela TELEBRAS, a
forma mais adequada será, mesmo que temporariamente, requisitar o
pessoal envolvido com essas matérias na empresa. O risco pode ser
a assunção simultânea de densidade corporativista contrária as
reformas, mas pode-se acreditar que o profissionalismo inerente aos
quadros da TELEBRAS nesse nível e o exercício da autoridade dos
executivos do Ministério, anularão os eventuais fatores reacionários.
- transferir da TELEBRÁS para o Ministério das Comunicações as
funções regulatórias por ela exercidas no regime de monopólio e que
8
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se tomam incompatíveis no regime de justa competição. Mesmo para
as funções operacionais que a TELEBRÁS poderia continuar
exercendo intra-corporis, é recomendável a sua transferencia as
operadoras em beneficio da transparência e da justiça no regime de
competição. ~ o momento da empresa assumir a forma pura de uma
"HOLDING" financeira, voltada para a administração do ativo do
estado no setor, para o estabelecimento de prioridades de
investimentos no planejamento integrado que agora deve ficar a
cargo do Ministério das Comunicações, para a captação de recursos
nos mercados interno e externo, enfim, para a mudança das atitudes
monopolistas para uma nova postura de eliminação de preconceitos
que se tomaram anacrônicos. A TELEBRÁS será um instrumento
imprescindível para o governo realizar esta fase de transição.
- reanalisar o planejamento e os projetos de expansão e
modernização do setor, considerando o novo marco regulatório e as
exigências
das
condições
de
interconectibilidade
e
interoperacionalidade das diversas redes. ~ importante que os
investimentos sejam canalizados para a modernização da rede e
expansão dos órgãos comuns, que já operam no limite de sobre
carga, e não terão condições de suportar em condições técnicas
aceitáveis o tráfego adicional gerado nas novas empresas. Um
aspecto crítico a considerar é o longo prazo de maturação dessas
expansões devido ao elevado grau de obsolescência de algumas
redes. Mais de 80% do tráfego gerado na telefonia celular será
destinado a rede fixa, portanto de nada adiantará a excelência
técnica dessas novas redes se as condições de acesso a rede fixa
foram precárias. Se este é o maior problema de interconexão uma
atenção especial e imediata se impõe. Talvez seja o caso de
interromper os investimentos na banda A (B no Rio de Janeiro) do
Serviço Celular e canalizar esses recursos para a rede comum e para
a telefonia básica, cabeada. Assim os recursos próprio e escassos
não seriam despendidos em áreas onde a iniciativa privada vai
participar (Banda B), ou pode participar (Banda A).
- proceder estudos na TELEBRÁS para o estabelecimento dos
critérios e do calendário da instituição das empresas para explorar a
Banda A do Serviço Celular com a máxima participação da iniciativa
privada. O ideal seria que essas empresas já estivessem operando
no momento em que as empresas da banda B entrassem em
operação e com os respectivos controles a cargo da iniciativa
privada, livres, portanto, das amarras de gestão inerentes as
9
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empresas estatais. A competição iniciaria de forma mais
transparente, com as condições de acesso mais equânimes na
partida do novo modelo. Isto passa a depender, exclusivamente, da
vontade política do governo e do entendimento de que a perda de
receita da Banda A nas operadoras estatais será compensada pela
receita do acesso a rede e pela liberação de recursos de investimento
para expansão do serviço de telefonia convencional (cabeado). O
patrimônio imobilizado no serviço celular nas estatais ficará
preservado e, tudo indica, em crescente valorização nas novas
empresas associadas. Este é o momento oportuno porque a
densidade de terminais celulares instalados é baixa, cerca de 20%,
em relação ao numero de terminais cabeados. Os novos contrados
de concessão poderão, também, prever uma forma de absorção dos
quadros das estatais envolvidas com o celular, sem incertezas e
riscos de desemprego. A alienação definitiva do patrimônio estatal
nas novas empresas da Banda A pode ficar para uma etapa
posterior, talvez em conjugação com a alienação do controle da
União nas empresas estatais de um modo geral.
- proceder ações imediatas para acabar com as distorções tarifárias,
eliminando os subsídios cruzados e preparando as empresas estatais
para a privatização, que se tomará cada vez mais premente na
medida que o número de terminais celulares aumentar
proporcionalmente aos terminais fixos. O aumento da demanda de
rede para escoamento do trafego gerado pelo serviço celular, será
crescente e vai pressionar o sistema TELEBRAs a oferecer as
condições adequadas de acesso ou buscará suas próprias soluções
por exemplo, pela interconexão direta das redes celulares em níveis,
primeiro regionais, depois nacional. Outro instrumento de pressão no
sentido da privatização será o serviço celular fixo (PCS) que já está
disponível, técnica e comercialmente, e a cada dia se tomará mais
recomendável a outorga de concessões para sua exploração. Menos
intensa pela baixa densidade de terminais será a pressão exercida
pela rede de distribuição de lV a Cabo que, em pouco tempo, deverá
ser aberta à prestação dos serviços clássicos de telecomunicações.
Enfim tudo indica que num horizonte de três ou quatro anos as
empresas estatais estarão privatizadas, ou o patrimônio público nelas
imobilizado entrará em processo de rápida desvalorização. Para que
isso não ocorra e como alternativa a privatização nesse prazo, haverá
neCessidade de modificação profunda, inclusive a nível constitucional,
na legislação que regula a gestão das empresas estatais. Em
qualquer caso a competição trará benefícios de quantidade,
qualidade e preço para os usuários.
10
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- outra conseqüência a registrar é o impacto sobre a EMBRATEL da
abertura dos serviços via satélite, associados ao Serviço Limitado,
uma vez que metade da receita comercial da empresa (47%) advém
da prestação de serviços a redes corporativas e outra parte do
aluguel de "transponders" dos seus satélites. A empresa, contudo, é a
que está melhor preparada para a competição. É uma empresa
produtiva, seus quadros de recursos humanos são bem preparados
profissionalmente, e possuem experiência internacional, adota o
principio de se antecipar ao futuro, pelo convívio com administrações
de outros países e já fez pesados investimentos nesse mesmo Muro
na preparação das "info-ways· com cabos de fibra ótica interligado a
paiS de norte a sul e para o centro-oeste, o que vai possibilitar a
geração de novas receitas com o transporte massivo de informações.
Quanto maior for o atendimento a demanda dos serviços tradicionais
maior será a utilização de sua infra-estrutura, o mesmo ocorrendo
para os novos serviços. Na área de satélite a concorrência será
efetiva no suprimento de satélites equipados com banda de alta
potência, chamados banda "Ku·, onde a iniciativa privada assumirá o
controle do suprimento através de segmentos espaciais estrangeiros,
a começar pelo serviço DTH (Direct To Home) que é a difusão direta
ao usuário de canais de televisão. Resta a EMBRATEL manter-se na
vanguarda dos serviços prestados através de satélites equipados
com banda C, baixa potência, porém com feixe de cobertura
hemisferica, e, quando necessitar, negociar aluguel ou permuta com
outros segmentos espaciais. Enfim, a EMBRATEL será pouco
impactada por esta Lei, e onde for tem plenas condições de competir.
- ainda outra conseqüência relevante da Lei diz respeito a
regionalização do território nacional para fins de outorga de
concessão na banda B. A adoção do próprios estados como limites
de outorga implicará num modelo com algumas grandes empresas e
muitas pequenas empresas. É recomendável um equilíbrio entre os
concessionários quanto ao tamanho, medido pelo mercado
concedido, pela dimensão econômica-financeira e pela projeção do
número de terminais a explorar. Adotar uma concessão por estado
não atende estes princípios. Portanto haverá necessidade de
regionalização independente das fronteiras estaduais. Estas
considerações valem para a banda A no processo de instituição das
empresas autõnomas que sucederão as atuais operadoras. Em
beneficio da competição pode ser recomendável a adoção das
mesmas regiões de concessão. Quanto maior for o mercado de cada
área de concessão maior será o apelo a participação da iniciativa
11

GER 3.17.23.D0«! - (NOVI95)

•
!

CÂMARA DOS DEPUTADOS

privada. Esse compromisso entre tamanho do mercado e número de
regiões é uma decisão que antecede as licitações da banda B.

Sem esgotar o assunto, essas são algumas considerações sobre o
mérito, a eficácia e as conseqüências da Lei que servem como ponto de partida
para a reflexão sobre a priorização dos atos decisórios do poder Executivo.
IV - VOTO DO RELATOR

o

SUBSTITUTIVO ao PL n° 1.287/95 do Poder Executivo,
justificado no relatório da primeira fase de tramitação e neste parecer reformulado,
não ultrapassa o alcance do projeto original, e incorpora o resultado das
discussões e das emendas, onde fica constatado o elevado nível das
preocupações e do debate democrático em tomo de matéria do mais alto sentido
histórico para o setor de telecomunicações e para o Brasil.
O meu voto, consequentemente, é pela aprovação do PL 1.287/95,
na forma do SUBSTITUTIVO que submeto a apreciação e votação neste plenário.

Sala das Sessões,

~d~e:.-wgu,o~~iil.3i __

r
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SUBSTITUTIVO B AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispõe sobre os serviços de
telecomunicaçóes e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado ,
regulam-se por esta Lei e, no que for aplicável, pela legislação de
telecomunicações em vigor.
Art. 2° - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei , relativamente aos serviços
que menCiona.

§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definição na regulamentação,
interconectado à rede publica de telecomunicações, e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.
§ 2° - Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividade específica.
§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,

1
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realiza a recepção e emissão de SinaIS de telecomunicações, utilizando
radiofrequências pré-determinadas.
Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei.
Parágrafo Único - As entidades exploradoras de Serviços
Públicos de Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes
para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei , em
condições similares as dos demais contratos de concessão do mesmo serviço,
respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo Único - As entidades que, de acordo com o
disposto neste artigo, se tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.
Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A . TELEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.
Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da
TELEBRÁS, ou de suas controladas, nas empresas constituídas na forma do
artigo 5°.
Art. 7° - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado a prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.

2
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Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil , será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta Lei.
§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos satélites localizarem-se em território brasileiro.

§ 2° - As entidades que, na data de vlgencia desta Lei ,
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil , têm assegurado o direito à concessão desta exploração.
§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigência desta Lei , já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

§

4°
O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado à entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga especifica ,
nos termos da regulamentação , independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 1°

-

Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil , admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países, nos termos que
dispuser a regulamentação.

§ 2° - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que

3
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sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.
Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações, nos
termos da regulamentação.
Parágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.

§ 10

-

É facultado ao poder Executivo adotar, nos casos em

que o interesse nacional assim o exigir, o princípiO da reciprocidade na composição
do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta Lei.
§ ·2° - É vedado a governo estrangeiro o controle, direto ou
indireto, do capital votante de empresas concessionárias dos serviços objeto desta
Lei.
Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Art. 13 - É instituído o órgão regulador, consoante o disposto no
Inciso XI do Art. 21 da Constituição Federal. e fica o Ministério das Comunicações
investido nesta condição, com as competências de regulamentação , outorga e
fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em
vigor.
Parágrafo Único - No prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência
desta Lei, o Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso Nacional, projeto
de lei dispondo sobre nova estrutura, atribuições, competências e vinculação do
órgão regulador.

4
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Art. 14 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências, nas condições
estabelecidas em regulamentação.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo serão destinados ao Ministério das Comunicações, para o
exercício das competências de Órgão Regulador.
Art. 15 - Fica mantido o F undo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela Lei nO 5.070 , de 07 de julho
de 1966, que o instituiu.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões

de março de 1996.
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Requeiro destaque para votação em separado:

c=J

Emenda _______________________________

Texto

Autor:

SUBSTITUTIVO "B"
Requeiro destaque para suprimir o § 2° ,
do art. 11.

DEPUTADO

PAULO CORDEIRO
---~ -

subst.de n 01

GER 317 23.004-2 - (NOV/95)

•

.
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.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

•

Requeiro destaque para votação em separado:

c=J

Emenda _______________________________

Texto

SUBSTITUTIVO "B"
Requeiro destaque para suprimir do art. 8° a expres
são "quando envolver satélites que ocupem
posições orbitais notificadas pelo Brasil";

•
Autor:

DEPUTADO

PAULO CORDEIRO

- -_._Assinatura:

r

c :\winwordlemenda \destaq06

GE R 317.23.004-2 - (NOV/95)

r ...

~;.·

•

-I'.'~
;"O'" r;~,~,,~

k

i

:w.
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-

~
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro destaque para votação em separado:

D

Emenda

SUBSTITUTIVO "B"

Texto

Requeiro destaque, para suprimir do art. 8° a expressão "quando envolver satélites que ocupem posições
orbitais notificadas pelo Brasil"; do seu § 1° as expressões "por satélites do concessionário" , "pelo Brasil "
e "devendo as estações de controle dos satélites localizarem-se em território brasileiro"; do § 2°. do art, 9°. a
expressão "na condição de representante legal no
Brasil, "

Autor:

DEPUTADO

PAULO CORDEIRO

---------

- -- --- -

Assinatura:
c:\winword'emenda\destaq05

GER 3. 17.23 .004-2 - (NOV/95)

CONGJ,ESSO NACIONAL

.

,

PL n i

Emonda n i

1 . 287

I 95

40 ao Substitutivo "B" do Relator que "dá n o va redação ao art . 13 e acrescenta os artigos
1/+ e 15 re n umerando os demais artigos" .

o

Ttl;a.i.u i

----------------.------------------------------------Aut.or:

Deputado NEY LOPES

A!Jsinet.l,lrai
~I

l. Cada Forculár10

so

poàera Ber usaoc.

da.tacar uma emenda ou uma
projeto ou do

subst1t~~1~c

p~r~e

do

exCl~S1V&~en~e,

~8pecifica

r 91a~o:.

do ~exto

par~

do

CONCJattSSo NACIONAL

,

.

/

PL

[J

Emondo n i

ni

S ll b ~t itutivo

75 ao

1 . 287

I

95

"8 " do Relator (Eme n da Subs-

titutiva)

o

Tu.-.i.u !

------_________.e----------__- -_____________________ __

Aut.or :

Deputado NEY

LOPES

I

,

Q

,

l

1. Cade Forculár10 só podera Ber úsnac.
d8.~acar

uma

projeto ou do

e~enda

ou uma

subst~t~~l~o

p~r~e

excl~g~va~ente,

~specifica

d o relato:.

do taxto

por~

do

.~ ~)

"o"r-#..
,~ V.i

.

'..,"

,]

{/~
'.••

,.

"

' ,-

PL n j

REgytBIHfHTO

dA~~AquG

Rt

par~

1 . 287

I

-.'

-,-

. --:"'. .,/

95

D~ST~QYE

VO~8~~O

em BAparadot

Ema n da n 2 8 2 a o Sub s t i t u t i v o "B" d o R e 1 a t o r,

que "m o d i f i -

c a a redação do pa r ág r afo ú ni co do Art .

o

(

. ~'. N~'iJ ..,' /

CONQausO NACIONAL

Requoiro

I

3º ".

Tu;J.t.u!

-------------.-----------------------------Aut.or:

, 'I'

Deputado NEY

LOP ES

,

;WEorqwt' ~
1. Cade Forculário s6 pooera Ber usacc.
da.t.acar uma emenda ou uma

projeto ou do

subst1t~~1~o

p~r~e

excl~s~va~en~c,

especifica do texeo

do relato:.

por~

do

\\~. h~l--

CONCJIlMBO NACIONAL

~,.

....... -. ..

.

,

PL

Emonda n 2

1 . 287

ni

J

95

83 ao Substitutivo "B" do RElator, que "acrescen ta parágrafo único ao art . 6º "

o

TtJ;J.i.u !

----------------.-----------------------------------"u~or:

QSD ll tadp

~FY

I OPES
"
\

,\

,

.

'-

"
·~'I,
-

Q

......
(

(

/

X /'
__

I

'
-, )

•

:U:OQrt.,nt'~

1. Cade Forculário só podera Ber usaac.

excl~givamen~e,

da.tacar uma emenda ou uma

p~r~e

projeto ou do

do re1ato=.

subst1~~~1~c

especifica do

~~xto

par~

do

CONOJESSO NACIONAL

PL n i

Q

Emonda n 2

1 . 287
.. - .. .

I
:

95

84 ao Subst i tut i vo " 8 " do Relator, que " ac res cen ta parágrafo ao art . 12" .

o

Ttl~i.u l

- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _

4~----

Aut.or:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - -

Deputado NEY LOPES

1. Cade Forculário só poàera ser usaoc.
da.tacar uma emenda ou uma

projeto ou do

subst~~~~!~C

e xcl~S1va~en~e.

p~r~e ~specifica

d o r elato= .

d o taxto

por~

do

•

CONClJUlSBO NACIONAL

,

.

PL

Emondo n 2

ni

I

95

85 ao Substitutivo "8" do Relator,

ta parágrafo ao art .

o

1 . 287

qu e "acrescen-

12 ".

TtI~i.u;

Aut.or!

Deputado NEY LOPES

-

;>

"-

\
\

A~sinet.l,lrltr
\

\

,

,

'.

\

./

--

\

\

\(

\

\\,\ .,
J -C

•

\

\

/ 1

(

"

1. Cad8 Forculário só poàera ser usaa c . excl~ s ~va~en~e,
destacar uma emenda ou uma p~r~e ~specifica do laxto
projeto o u do

subst~t~~l~c

do relato=.

po r~

do

CONClJ8SS0 NACIONAL

,

.

~\
PL

o

Eme nda n i

03/ 96

~

ni

c,b

1 ?R7

I

gS

Dê-s e a s eg ui nt e r e daçã o ao § 2º do art . 2°

do Sub s t i tuti vo do Rel a tor :

•

o
•

Aut .or:

Assina~\,1~l!f

/

/

1. Cada

F~ar10

d •• ~aca

/

#

'"

80 pod ere Ber usa dc. excl~giv.~en~e,
uma e=en~a O~ uma pAr te esp eci fic a do ~exto

pro jeto ou do

•

subst1~~~lVO

de rel ato r.

par a
do

•

• •

•
"

COHO,MBO NACIONAL

•

."

..

..
o '

PL nt

Q

Emenda n I

1.287

I

95

04/96 - Acrescente-se a expressão "e do Ser viç o Limitado"
no parágrafo único do art. 3º do Substituti vo do Re lator
após a denominação "Serviço Móvel Celular".

•

o
------------------------------------------Aut.or:

.

.f' ~.
te

,

;wpOI"q:m'is' ~

1. Cada

,)

I

J

rr,,_

\) (1

/' , \J\ Ci\Jj ~. i J /~) '. ;:,e ~if~. C G~jh l r{)
Fortlular10 ~ poder'ffJoJ'ei! Ulsdc, exc:l',.;~ivllrnente,
,/

d •• ~e.car uma e:lenda Ou
pro~eto

lIma

p~r~e

1tspecifica do \.ext.o

ou do subst1~~~1VO do relator .

pore
ÓO

•

'. •
"

0lo
o

•

CONOJLBSSO NACIONAL

.. ,

."

, ,

PL

Emenda n!

nt

1. 287

I

95

05/9 6 - Dê- se a seg uint e reda ção ao § 3º do Subs t i tuti vo do Rel ator :

o
-----------------_.------------------------------------------Aut .or:

----------~--~~-----------------------------------------

Ass inat ,\,.l' rlSf

/

/

// J.

f- ,-'~

~~~ -

----

-,

.~ ')

~~~~~7t~~~b-~
~ ~~~~~-~~

~i 'eel ~alíl

1. Cad~Forculár10 só pod erá Bel" USB OC. exclus1va
~en~e, pa r <'!
d,.{~acar wcs eJ!len~a ou uma pG rte itsp eci fic a do t.ax to do
pro jeto ou ~o subst1~~~lVO do rel ato r .

•

CONOBlUO NACIONAL

..

~L

PL

Rz9ytBIMfH T 9 Rt

Emenda n i

qb

1.28 7

nt

I

95

DtST~QUE

[6/9 6 .~ Sub stit ua- se a exp ress ão "po r praz o de l O( dez )
ano s,
pro rrog áve l por igua l perí odo " pela exp ress âo "p or praz o
de 15 (qui nze ) - ano s, reno váv el por igua is perl odo s, ob ser
v~
do o disp osto no art. 10 des ta Lei, no art. 6º do Su bsti
tu tivo do Rel ator .

o
•

RENATO J

Aut or:

___

----~~--T-----------------~--------~
~
,

!-

Ass inst .urZ lf

-

-I--- r--

_.- -

J/~
l. Cada Fcr cul ár1 0 só pod erá ser ula dC. exel~s
iva~en~=, par e
d •• ~acar uma eme nda ou uma p~rt.e ~8pecifica do
/

~ex~o

/

p~~je~o

ou do

subst~t~~l~O

do rel ato r.

do

I~
CO Noa lWO NACIONAL

,.

PL

Req uoi ro

~.~~.quQ

par 8

1 . 287

ni

vO~ftção

85

I

em BAp ara dot

07/9 6 - Dê- se a seg uint e reda ção ao art. 7º do Sub sti-

Emanda n 2

tuti vo do Rel ator .

o
-------------------------------------------",u tor t

't'

/;;

j

I

I

/

(/\/. '

/

rr t r:Y4

n ,

f" ~ s

l. Ced e For cul ár1 0 só pod erá Ber Ul8 dc . e xel ~ giv
amen~c , par e
d •• ~acar uma eMe nda ou uma pG rte ~specif ic 8 do
~axto

pro jeto ou 60

subst~t~~lvo

do rel ato r,

do

1
COMQ1UWO NACIONAL

, ,

I

~bqb
PL nt

REgYEBIHfHTO

c::J

Emenda n i

oI

1.28 7

I

95

DtST~QyE

08/ 96 - Sup rima - s e a disp osiç ão do art. 5º do Sub stitu tivo do Rel ato r.

o

TU7 0i.U !

--------------_.---------------------------------Aut .or!

----~~~--~------------------------------------I

I

\ ../ , 6./ "

;WEorjéant,'~

/

//

1. Cad~/ Forculár1o só pod erá ser usa dc. exel~~iva
ment= , par e
/
d •• ~acar uma eme nda ou uma pAr t.e esp eci fic
a do ~exto
do
pro jeto ou 60 subst~~~~1VO de ral ato r .

'.
"

•
•
•

•

", ,

CONClJLBSSO NACIONAL

...

.. ,

~j':t 'L1h
PL

Req uoi ro

o

d.D~.qu9

Eme nda n i

psr 3

1.28 7

nt

vO~ft~io

I

95

em BA par ado r

09/9 6 - Dê- se a seg uint e reda ção a os arti g os lº e 2º
do Sub stit utiv o do Rel ator :

o
---------------------------------------------Au tor:

HNSSON
----~~~~~~------------------------------

..'~}-

,/

;WR ort, Qnt .' ~
1. Cad a

I

------------

.....

(j~

., P \

J~iUfl fi / ' / ~
I \ JY ~ j A' . ~~

ForculáJ1~ \s~~ ~b-~

ula dc.

exc::l\.l~ll. VilU'len,;e,

d •• ~acar uma eme nda ou uma par te esp eci fic
a do ~ex~o

pro jeto ou do

subst1t~~1vo

do rel ato : .

par a
do

CONCllIasso NACIONAL

..

PL nt

G

Eme nda ni

I

1 . 287

95

11/9 6 - Dê- se ao pa rágr a fo únic o, do art. 4º do Sub
stitu tivo do Rela to r , a segu i n te reda ção:

o

TUlI d.u!

----------------.----------------------------------Au tor:

RE NATO J
------~~~r_~----------------------~--------./

~

~--

~

-------

.-------------

1

.
i~U//
poo e ~_

.

1. Cad a For ;:nl lár1 o
Ber uss oc. exc :l-.. sl.v a::n en,; e,
d •• ~acar uma emend~ ou uma pA rte esp eci f i ca do ~,x
to

pro jeto ou do

subst1t~~lVO

do rel ato :.

par~

do

,

cONaaBPO NACIONAL

,

,

PL

Requoiro

o

~.c~.que

pare

1.287

ni

vO~8~ão

!

95

em BAparadot

55/96 (ADITIVA), de minha autoria, ficando, em consequência

Emanda n l

prejudicada a redação do Art. 1º do substitutivo "B" em
epígrafe.

o
"

------________-.s__________------""""""""""______----___ __

Dep. ROBERTO CAMPOS

Autor:
Assinael,lra:

I

/

,/
/

//

./

/'
/

;ipor'tppt!~

1/
l. Cada Forculár11 só podera Ber usado.
/

exclusiva~en~e,

d •• t.acar uma/ emenda ou uma

par~e ~specifica

projeto ou, /~o

do relator.

.

I

./

substl.":.~~1vo

do lexto

par~

do

,

COMOJlBSSO NACIONAL

..

~() 'Cfh
1287

PL nt

REOPEBIMfHTO R;

Requoiro

Emanda n i

dea~.quQ

pare

/

95

DtST~QyE

vO~ft~ão

em BAparadol

56/96 (SUBSTITUTIVA)
Requeiro destaque para aprovaçao da Emenda Substituti va
nº 56/96, de minha autoria, ficando, em consequência,
prejudicada a redação do § Gnico do Art . 3º do substituti vo
"B" em epígrafe.

o

---------------..----------------------------------Autor!

Dep. ROBERTO

~~--~~~~~~~------~------------~-------

•

•

1. Cada Forcular10 so podera ser usado.

exel~givamen~~,

d •• ~acar uma emenda ou uma p~rte especifica do ~axto

projeto ou do

subst1t~~lVO

de relator.

pare

óo

.cONaaMBo NACIONAL

,.

Pl.. nt

Emanda

n2

1 . 287

!

95

57/96 ( ADITI VA) , de minha a u t o ria, f i c an do , em consequência
pr ejudicada a redação do § 1º do Art . 11 do s ubst i tuti vo "B"
em epígrafe.

o
-

----------------.------------------------------------Aut.or:

\

Dep. ROBERTO CAMPOS

"'-... /
----------------~-------------------------------

-- -

,

I

Ll

/

.

/~

i

/

/

,/

l7

/

.'

/
excl~siv.~en~~ ,

pa re

d •• ~acar uma emenda ou uma p~r~e ~specifica do lexto

do

1. Cade ForculÁr10 só poàera Ber usado.

projeto ou do

Subst~~~~lVo

do relator .

·.

PL nt

REOYEBIHfHTO

W

Emenda n i

R;

1 . 287

!

95

D~ST~QyE

58/96 ( SUBSTITUTIVA ) , de minha autoria, f i cando,
A

•

em consequencla, prejudicada a redação do Art .5º do
substituti vo "B" em epígrafe.

o
----------------.---------------------------------Autor!

CAMPOS~

Dep. ROBERTO
--~------~
, ------~7~'~!~-----------------------------------

\\

•

/

I

- - ,' ~

Assin8t\,lrllf

1,-I

/1

;wpor~l!nt'~

1. Cada Forcuiár10 só poderá Ber usado, exc:lusi vaU'len,;e, pare
.I

d •• ~acar uma emenda ou uma

pGr~e ~specif i c8

projeto ou do

do relator .

subst~t~~1VO

do lexto

do

. ".

CONClJLMBO NACIONAL

~"

_.

..

PL nt

Requoiro

d.~t.que

pare

1.287

vO~8~io

~m

I 95

BAparadot

59/96 (ADITIVA), de minha autoria, ficando, em consequência

Emenda n i

prejudicada a redação do Art. 14 do substitutivo "8" em
epígrafe.

o
---------------..----------------------------------Autor:

~D~e~p~.~RO=8~E~R~T~O~C~A~M~P~~=S---~~-----------------------------,

\

~:>~í l

,!
I
I

li! -'
.I

1. Cada Forcutar10 só poderá ser uladc. excl~siy.~en~e,
d •• ~acar uma eMenda ou uma p~r~e especifica do lexto
projeto ou do subst~~~~lVO do relator.

do

..

-, ;;",,'
,..,..

CONOJl88BO NACIONAL

- ',

..

3~ D~
1.287

PL ni

Requoiro

Q

Emanda

nl

d.~t.que

pare

vO~ft~io

I

95

em sAparadot

60/96 (ADITIVA), de minha autoria, ficando, em

consequência, prejudicada a redação do § único do Ar t. 13
do substitutivo "B" em epigraFe.

o
--------------_.e--------__--______________----___ __
•

I

Autor:

Oep. ROBERTO CAMPOS
,1
\'i-c- /J 'I •'
--~------------------~~~~~~~~~~--~~~~----

\,

/

i/é

Assine~l,lraf

1. Caóa Forculár10 só poóerá Ber usadc.

excl~siv.~en~e,

d •• ~acar uma emenda ou uma

p~rte ~8pecifica

projeto ou 60

do relator .

subst~t~~1vO

do

~ax~o

por~

do

CONOpsao NACIONAL

..

PL nt

~

Emanda n l

1.287

I

95

61/96 (MODIFICATIVA), de minha autoria, ficando, em
consequência, prejudicada a redação do §3º do Art . 8º
do substitutivo "B" em epigrafe.

o
---------------..--~------------------------------/?
/

/

:"'1
,

t

"'ut.cr~

L t I
Assinat.t,1rat

;Wporqmt.! ~
1. Cede Forculá 10 só poderá ser usadc. exclugiva~ente,
emenda Ou UlnIl pAr~e ~specificB do t.ext.o
/
projeto o~ do subst~t~~lVO do relator .

par~

do

CONOPSSO NACIONAL

..

PL nt

Requoiro

o

Emenda n l

d.~~.que

pare

vo~n~io

1.287

e~

I

95

BAparndot

62/96 (MODIFICATIVA), de minha autoria, ficando, em

consequência, prejudicada a redação do Art.3º

do Substi-

tutivo "8" em epigrafe.

o
-------------.-------------------------------,

Autor:

__D_e~p_.__R_O_8_ER_T_O__C_A_M_PO_S__

\

'_=____
=:J+_~-J------i----------------____ __

/Vfc ~ (;lI--7

;ilporqIDt,. ~
1. Cede Forculár10 só poderâ Ber usado, exelusiv.~en~er pare

d •• tacar uma emen a ou uma
projeto ou do

stst.1't.-';~1"'O
./

p~r~e

especifica do

do relator .

~ax~o

do

:'
",

.. ~

COHOBBPO NACIONAL

...

..

3~Pqh
1.287

PL ni

Requoiro

[;]

Emendes

~.~t.quQ

vO~ft~io

pare

I

95

em 6Aparadot

n2 63/96 (MODIFICATIVA), de minha autoria, f i cando, em
consequência, prejudicada a redação do Art. 7º do
substitutivo "B" em epigrafe.

o
----------------.----------------------------------\

/

~

Autor:

Dep. ROBERTO CAMPOS

/

\

'\

~

I

/

I " -/

I

~~~~~~~--~
l--'~
~)ll
~)~
" ~~~
~ -l~
t~
I -C-/-'~
i/-/-/?~l----------

Assinest.l,1r'a:

/

/

,

;lPpor~Dnt.'~

/

/

1. Cada Forculár10 s)~/ poàerá ser

Ul8dc.

exc:::l\Jgiv .. znen~e , pare

d •• ~acar uma emerida ou uma pArt.e especifica do ~ext.o
/

projeto

0\.1

do ~bst:1.t-";~1\"o de relator.

/

/

do

CONGBIWO NACIONAL

..

2~ r OJ=,
PL

EI

Emanda n l

nt

1.287

I

95

64/96 (MODIFICATIVA), de minha autoria, ficando, em

consequência, prejudicada a redação do §2º do Art. 2º
do substitutivo "B" em epigrafe.

o
---------------..----------------------------------Autor:

Oep. ROBERTO CAMPOS

' \,
.1

Assina t.I.n:a t

/

,/

/

lwporqmt,. ~
I
/
1. Cada Forculár10 só pOcerá Ber ussdo, excl~siva~en~e, pare
i
d •• ~acar uma emend~ ou uma pGr~e especifica do ~exto
do
projeto ou do subst~t~~1vo de relator.

CONOUPO NACIONAL

..

"JQ

..:J
PL ni

Requoiro

d.~~.quQ

par8

vO~fteão

I

1.287

L

({lO

I 95

em BAparadol

Emanda n l

16/96 (Clodificativa) Regueira destaque para aprovação
de Emenda Modificativa 16/96, de minha autoria, ficando em consequên-

cia prejudicadas as redações dos artigos 3º, Gº e

1º,

no que

dlZ

res-

peito aos prazos estabelecidos nestes dispositivos.
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Requeiro destaque para aprovação da Emenda Aditiva
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12 do PL 1287/95, transformando o parágrafo único proposta em parágrafo lº.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N9 1.287-B, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N9 1.335/95
Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre
telecomunicações por satélites e dá outras providências.
Tendo pareceres dos relatores designados pela Mesa
em
substituição as Comissões: de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pela aprovação, com substitutivo;
de Trabalho, de Administração e Serviço pGblico,
peLa
aprovação, com adoção do substitutivo da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informáticaj de Finanças
e Tributação, pela aprovaçãoj e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
ju
ridicidade e técnica legislativa, com adoção do substitu=
tivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e
Informática.
(PROJETO DE LEI N9 1.287-A, DE 1995, A QUE SE REFEREM
PAI . . CERES)
{ 3 .2 1.0 1.007 -8 (DEZ / 94)

OS

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM
SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA AO PROJETO DE LEI N° 1.287-A,
DE 1995

..,

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloco/PFL-BA. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meus colegas e
minhas colegas, é com muita alegria que chega ao plenário desta Casa
o Projeto de Lei nO 1.287, de 1995, do Poder

Executivo, que tem a

eficácia de dar seqüência em primeiro lugar à reforma econômica que
votamos

no

ano

passado,

modificando

vários

dispositivos

da

Constituição Federal.
Na verdade, a modificação daqueles dispositivos não teve
conseqüência prática , e este projeto de lei, embora não seja ainda
completo , já traz uma contribuição, justamente quando busca flexibilizar

•

a participação da iniciativa privada nas áreas de telecomunicações por
satélite, de serviço móvel celular e telefonia.
O projeto de lei tramitou durante seis meses na Comissão
específica. Em duas oportunidades recebeu emendas. Na primeira
recebeu 44 emendas; na segunda, 85 emendas. Houve, portanto, um
amplo e democrático debate em torno desta importante matéria.
Estávamos programados para votá-lo na Comissão ainda no
dia de hoje. Ontem, porém, ontem, foi aprovado o requerimento de
urgência urgentíssima para tramitação da matéria. Eis por que estamos ,
neste momento, apresentando parecer que conclui por um substitutivo

que enriquece o projeto original do Governo, sem de forma alguma fugir
ao alcance por ele desejado.
Inicialmente é importante reafirmarmos que a preferência
principal para a reforma do setor de telecomunicações, iniciada com a
Emenda nO 8/95, que prosseguirá com essa lei e continuará com
propostas e promulgação de outras leis, é a busca da modernidade
jurídica institucional de um modelo cujos serviços sejam explorados em
regime de justa competição.
. Acreditamos que a competitividade conduzirá rapidamente à
universalização, à melhoria da qualidade e à redução dos preços dos
serviços de telecomunicações, além de contribuir inestimavelmente para
a modernização dos demais setores das atividades nacionais, permitindo
condições mais favoráveis para o País na globalização econômica. A
justa competição deve ser, portanto, entendida como uma finalidade
estrutural, permanente, da abertura do setor de telecomunicações à
iniciativa privada.
Mas existe, ainda, outra referência para a finalidade desta lei
e da reforma a que estamos procedendo e que não é menos importante
na atual circunstância conjuntural de falta de recursos por que atravessa
o País e o setor de telecomunicações:

a necessidade da criação de

apelos sérios e claros à participação de capitais privados, nacionais e
estrangeiros

na

expansão

e

exploração

dos

serviços

de

telecomunicações.
As condições de alta demanda reprimida e vegetativa no
mercado

brasileiro,

associadas

à

grande

viabilidade

econômico-financeira na exploração dos serviços objetos desta lei, em
todos os seus aspectos, em todos os países do mundo, além das
perspectivas

de

estabilização

da

economia

e

da

retomada

do

crescimento econômico, garante um estímulo sem precedentes à
canalização de recursos privados para investimentos no setor.
Essas duas finalidades - justa competição e absorção dos
recursos privados - devem nortear todo o processo da reforma do setor
de

telecomunicações,

com

a

cautela

permanente

de

evitar

o

agravamento de problemas sociais como o desemprego e o não
atendimento de regiões e segmentos da sociedade com acesso aos
serviços regulados .
.,

Outro aspecto a realçar é o fato de que esta lei não privatiza
as atuais empresas estatais de telecomunicações, mas simplesmente
flexibiliza

a

participação

da

iniciativa

privada

no

setor

de

telecomunicações. As modificações introduzidas no Projeto de Lei nO
1.287/95, interpretado item por item neste parecer, subscrevem-se no
âmbito da intenção do projeto original e procuram fortalecer a sintonia do
seu mérito, com as referências de justa competição e de atração de
recursos privados, sem criar custos sociais.
As principais modificações introduzidas foram:
Serviço Limitado no objeto da lei;

inclusão do

nao discriminação do capital

estrangeiro - o projeto original previa a discriminação de capital
estrangeiro,

com

a

participação

majoritária

do

controle

dos

concessionários de um capital de 51 %. O meu substitutivo, coerente com
a reforma feita na Constituição, extingue a discriminação entre empresa
brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro,
deixando liberado.
Basta que uma empresa seja constituída segundo as leis
brasileiras, com sede fora o território nacional, para que tenha direito a
concorrer nas licitações e ser concessionária para a prestação desses

.

serviços.

Outra

modificação

foi

a

instituição

de

empresas

independentes para a exploração de Serviço Móvel Celular já outorgado.
Uma das questões fundamentais é o estabelecimento de regime de justa
competição.

Para que haja justa competição, é preciso que os

competidores tenham condições similares de igualdade de partida. Para
garantir as condições de igualdade de partida. Modificamos, então, a
proposta original, fazendo com que as atuais empresas exploradoras
possam se associar - ou mesmo agir individualmente - e criar empresas
~

associadas ou subsidiárias, ainda reforçado com um artigo específico, o
art. 6°, que permite que o Governo aliene a participação na exploração
hoje feita pelas empresas estatais.
Isso quer dizer que se abre a perspectiva de uma justa
competição, com igualdade de partida e condições similares de contrato
de concessão, na medida em que a banda "A" da telefonia celular, hoje
explorada pelas empresas estaduais, poderá sê-lo por uma empresa
privada imediatamente na hora em que entrará a banda "8", que já será
motivo de exploração para a iniciativa privada. Isso é importante, porque
as empresas estatais possuem amarras naturais, as amarras de gestão,
e têm de prestar contas a legislações muito rígidas, não têm agilidade
suficiente para competir com a iniciativa privada.
Então, nestas circunstâncias, a proposta original fazia com
que empresas privadas da banda "S" competissem com empresas
estatais, que não têm condições de dar resposta. Dessa forma, num
curto espaço de tempo, teríamos evidentemente a migração dos
assinantes da estatal para a empresa privada. Isso redundaria em
depreciação do patrimônio público, o que desejamos evitar.
O transporte de sinais de telecomunicações por satélite foi
totalmente regulamentado e fica aberto amplamente à iniciativa privada.

A destinação dos recursos provenientes da cobrança do
direito de outorga e de uso de freqüências também é clara em nosso
substitutivo, tanto para o Tesouro Nacional quanto para o funcionamento
do órgão regulador.
Finalmente, nessa primeira parte, desejo destacar que
fizemos também a instituição do órgão regulador de que trata o inciso XI ,
do art. 21 da Constituição. Essa lei seria naturalmente eivada do vício de
inconstitucionalidade, o que, por certo, seria argüido , se não tivéssemos
..,

o cuidado de criar um órgão regulador. Não obstante a criação desse
órgão regulador, sob o nome de Comissão Nacional de Comunicações,
têm a sua estrutura e atribuições

de serem regulamentadas por

legislação específica, da iniciativa do Poder Executivo. Se, decorrido o
prazo de seis meses, o Poder Executivo não se manifestar, a iniciativa
legislativa será exercida cumulativamente pelos Poderes Executivo e
Legislativo.
Prezados colegas, neste momento, desejo falar um pouco
sobre a eficácia desta lei e sobre suas conseqüências. Na verdade, esta
lei , como disse de início, dá efetivamente conseqüência à abertura da
•

economia. Ainda temos de regulamentar várias outras áreas. A de .
telecomunicações assume, em primeiro lugar, a posição de dar eficácia à
reforma econômica de abertura da economia, que até hoje só foi feita
através da redução de taxas alfandegárias.
Então, a lei resultante do Projeto de Lei nO 1.287, de 1995, na
forma do substitutivo que estamos propondo, assume, na prática , o início
da operacionalização da reforma constitucional pretendida com a PEC nO
3/95 e consubstanciada na Emenda Constitucional nO 8/95. Na realidade
marca o início da reforma econômica contida no Plano de Governo. A lei
proposta cumpre o que expressa o art. 21 , inciso XI, da Constituição

Federal, nada mais deixando a sobrestar a regulamentação da quebra
do monopólio das telecomunicações.
O mérito do texto substitutivo, ao explicitar o acolhimento à
legislação específica em vigor e harmonizar-se com a legislação em
geral (concessões, licitações etc .. ), permite sua imediata aplicação nas
áreas que disciplina, possibilitando ao Governo, com os instrumentos de
que

dispõe,

iniciar

prontamente

a

flexibilização

do

setor

telecomunicações .
...

. Outro

aspecto

na

eficácia

desta

lei,

diz

respeito

à

credibilidade das ações do Governo na abertura da economia. Os grupos
econômicos nacionais e estrangeiros já andam reticentes quanto às reais
intenções

das

autoridades

em

retirar

o

Estado

das

atividades

econômicas que domina, dando oportunidade aos recursos privados.
Simultaneamente, a concorrência dos mercados europeus e asiáticos
criam alternativas atraentes aos investimentos internacionais, reduzindo
a disponibilidade de recursos destinados à aplicação do mercado
brasileiro.

A

lei,

portanto,

fortalece

a

confiança

nas

intenções

governamentais e põe o mercado brasileiro imediatamente na disputa
•

das prioridades dos investidores.
A lei tem conseqüências, evidentemente. A lei devolve ao
Poder Executivo a responsabilidade pela aceleração do processo de
abertura do setor telecomunicações e cria a necessidade de imediatas
medidas subjacentes, para evitar incertezas e riscos na transição para o
novo modelo de exploração dos serviços, entre os quais cito:
1. Deve fortalecer as equipes nas funções regulatórias do
Ministério das Comunicações, onde o volume de atividades, somado
aquelas que já são envolvidas, pode criar um gargalo intransponível com
conseqüências negativas sobre a velocidade dos processos e as
qualidades das decisões. Talvez seja recomendável a contratação de

consultoria especializada internacional com experiência em processos
de abertura em outros países, para trabalhar em regime de tempo
integral coordenada por técnicos brasileiros.
2. Deve fortalecer as equipes executivas do Ministério das
Comunicações para dar curso adequado à analise dos processos
licitatórios e preparar os atos decisórios. Com assunção das funções de
órgão regulador, circunstancialmente desempenhadas pela TELEBRÁS,
a forma mais adequada será, mesmo que temporariamente, requisitar o
...

pessoal envolvido com essas matérias na empresa. O risco pode ser a
assunção simultânea de densidade corporativista contrária às reformas,
mas se pode acreditar que o profissionalismo inerente aos quadros da
TELEBRÁS nesse nível e o exercício da autoridade dos executivos do
Ministério anularão os eventuais fatores reacionários.
3. Deve transferir da TELEBRÁS para o Ministério das
Comunicações as funções regulatórias por ela exercidas no regime de
monopólio e que se tornam

incompatíveis no regime

de justa

competição. Mesmo para as funções operacionais que a Telebrás
poderia continuar exercendo intra corporis, é recomendável a sua
transferência às operadoras em benefício da transparência e do regime .
de justa competição. É o momento de a empresa assumir a forma pura
de uma empresa holding financeira, voltada para a administração do
ativo do Estado no setor, para o estabelecimento de prioridades de
investimentos no planejamento integrado que agora deve ficar a cargo
do Ministério das Comunicações, para captação de recursos interno e
externo, enfim, para a mudança de atitudes monopolistas para uma nova
postura de eliminação de preconceitos que se tornaram anacrônicos. A
TELEBRÁS será um instrumento imprescindível para o Governo realizar
essa fase de transição.

4. Deve proceder a estudos imediatos na TELE8RÁS para o
estabelecimento dos critérios e do calendário da instituição das
empresas para exploração da banda A do Serviço Celular com a máxima
participação da iniciativa privada. O ideal seria que essas empresas já
estivessem operando no momento em que as empresas da banda "8"
entrassem em operação e com os respectivos controles a cargo da
iniciativa privada, livres, portanto, das amarras de gestão inerentes às
empresas estatais. A competição se iniciaria de forma mais transparente,
...

com as condições de acesso mais equânimes na partida do novo
modelo. Isso passa a depender exclusivamente da vontade política do
Governo e do entendimento de que a perda de receita da banda A nas
operadoras estatais será compensada pela receita do acesso à rede e
pela liberação de recursos e investimentos para a expansão dos serviços
de telefonia convencional. O patrimônio imobilizado no serviço celular
nas estatais ficará preservado e, tudo indica, em crescente valorização,
nas novas empresas associadas.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas são as
principais conseqüências do projeto de lei, tendo sempre a cautela do
estabelecimento

de

igualdade

no

objeto

social

das

empresas

concorrentes, com a possibilidade de estabelecer condições mais
equânimes nos termos dos contratos de concessão.

A transparência

nas condições de acesso e de interconexão dos sistemas do serviço
móvel celular em face das redes fixas, participação de recursos da
iniciativa

privada na composição do capital e nos investimentos das

empresas subsidiárias, informações homogêneas para compor os dados
de planejamento integrado de todo o sistema e a possibilidade de
cobrança do valor de outorga das empresas proporcionalmente ao
restante dos prazos de concessão, nos termos do novo contrato, foram

também preocupações que tive na oportunidade em que elaborei esse
substitutivo.
Feitas estas considerações sobre a Mensagem nO 98, que
encaminho ao Projeto de Lei nO 1.287, do Poder Executivo, esperamos
ter justificado a oportunidade do mérito da proposta e pedimos o apoio
de todos os companheiros para esta lei que será um marco histórico
para a abertura do setor de telecomunicações.
Na realidade, tivemos a oportunidade de, ainda no dia de
.,

hoje, disc.utir internamente vários aspectos do presente projeto de lei e o
aperfeiçoarmos um pouco mais. Talvez ele não esteja perfeito , talvez
muitos dispositivos pudessem ser enriquecidos, mas foi o possível
nesses seis meses de trabalho feito com dedicação, com honestidade e
com a participação de todos os membros da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e agora, com o pronunciamento
político do voto em plenário, pelos companheiros desta Casa.
Por conseguinte, peço a aprovação do mérito desta lei pelos
meus companheiros Deputados e Deputadas.
Sr. Presidente, era o que gostaria de apresentar neste
momento.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO

AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado,
regulam-se por esta Lei, pelas leis nO 8.987/95 e 9.074/95 e no que for compatível,
pela legislação de telcomunicações em vigor.
~

Art. ZO - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.

§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação,
interconectado à rede publica de telecomunicações, e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

§ 2° - Sêrviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividade específica.

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,

I
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realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações , utilizando
radiofrequências pré-determinadas.
Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei .
Parágrafo Único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de " Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes para
interconexão . com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em
condições similares as dos demais contratos de concessão de Serviço Móvel
Celular, respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo Único - As entidades que, de acordo com o
disposto neste artigo, se tornem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.
Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.
Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da
TELEBRÁS , ou de suas controladas, nas empresas constituídas na forma do
artigo 5°.
•

Art. r' - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado à prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.

2
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Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta Lei.

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos.., satélites localizarem-se em território brasileiro .

§ 2° - As entidades que, na data de vlgencia desta Lei ,
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil, têm assegurado o direito à concessão desta exploração.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigência desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

§

4°
O · Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga especifica,
nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 1° - Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais rtotificadas por outros países.

§ 2° - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.

3
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Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.
Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na exploração de serviços de telecomunicações
em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectibilidade e a
interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os respectivos
prestadores dos serviços e o uso equitativo do competente plano de numeração.
Art. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC
-, Órgão Regulador a que se refere o Art. 21, Inciso XI, da Constituição Federal,
com independencia decisória e autonomia orçamentária e financeira, cuja
competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas em legislação específica,
devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional, no
prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta Lei, após o que a inicitiva
legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacional.
Parágrafo Único - O Ministério das Comunicações continuará
exercendo as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos
serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.

.

Art. 14 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional, ficando o Poder Executivo
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autorizado a fixar, por decreto, a parcela necessária ao pleno funcionamento do
Órgão Regulador.
Art. 15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela Lei nO 5.070, de 07 de julho
de 1966, que o instituiu.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das

Sessõe5.---de---m~:tQ€L

Relator

,

•
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO AO
PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE 1995

o

SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Para

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados,

passamos

a

relatar,

pela

Comissão

de

Trabalho,

Administração e Serviço Público, projeto de lei que dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel Celular e serviços de telecomunicações por
satélite.

o projeto foi

exaustivamente debatido na Comissão técnica

especializada, a Comissão de Comunicação.

Pela Comissão do

Trabalho, despendemos algum tempo discutindo com o Relator e com as
Lideranças do Governo nas formas de buscar aperfeiçoar o texto original.
Hoje pela manhã introduzimos algumas alterações no texto
anteriormente apresentado à Comissão de Comunicação, todas elas
acatadas pelo Relator, o nobre Deputado Arolde de Oliveira. A primeira
delas foi a de deixar claro, logo no primeiro artigo, que os serviços que
estamos regulamentando submetem-se, além desta lei, às Leis nOs
8.987, de 1995, e 9.094, de 1995.
Acredito

que

se trata

de

inegável

evolução, porque,

submetemos os serviços ao que preceitua o art. 175 da Constituição
Federal, ou seja, deverão ser distribuídos mediante concorrência pública

e obedecerão aos princípios de defesa do interesse do cidadão usuário e
do cidadão consumidor.
Outra alteração que introduzimos, com a aquiescência do
Relator na Comissão de Comunicação, refere-se ao órgão regulador. Este
tem sido um tema bastante discutido, hoje, no Brasil. Discutimos o órgão
regulador do setor de energia elétrica, em projeto em tramitação nesta
Casa, pela criação da ANEL; estamos discutindo o órgão regulador das
comunicações e discutiremos o órgão regulador correspondente para a
área do petróleo.
Na proposta do Deputado Arolde de Oliveira, hã um avanço
significativo, ao art. 13 o seguinte:
"Fica

criada

a

Comissão

Nacional de Comunicação - CNC -, Órgão
Regulador a que se refere o art. 21, inciso
XI,

da

Constituição

independência
orçamentária
competência,
serão

decisória
e

e

com

autonomia

financeira,

estrutura

estabelecidas

Federal,

cUJa

e

atribuições

em

legislação

específica, devendo o Poder Executivo
encaminhar projeto de lei ao Congresso
Nacional no prazo de seis meses, a
contar da vigência dessa lei, após o que a

iniciativa

legislativa

cumulativamente

será

pelo

exercida
Congresso

Nacional" .
Além disso, definimos também, por emenda do Deputado
Roberto Campos, que os recursos arrecadados provenientes das
cobranças de que trata este artigo - conseqüentemente, das cobranças
de direito de exploração - irão para o Tesouro Nacional.
Na regulamentação do órgão regulador, teremos de fixar,
como na proposta do ANEL, órgão que substitui o DNAEE, o destino das
receitas provenientes de fiscalização , além de outras receitas, dando,
portanto, oportunidade ao Tesouro Nacional de reservá-Ias para fins
sociais.
Entendemos, portanto, que houve um grande avanço na
proposta competentemente elaborada pelo Deputado Arolde de Oliveira .
Aproveito ainda a oportunidade para dizer que há um ponto
que deverá ser votado pelo Plenário sobre o qual não há consenso: a
participação do capital estrangeiro. A proposta do Deputado Arolde de
Oliveira não estabelece limitações à participação no capital estrangeiro.
Por outro lado, há um destaque apoiado por alguns partidos que deve ser
observado até mesmo pelos membros desses partidos, para evitarmos
um retrocesso. Aprovar destaque modificando a cláusula proposta pelo
Deputado Arolde de Oliveira seria aprovar um retrocesso em relação às

emendas constitucionais que já votamos acabando com a discriminação
do capital estrangeiro.
Estes são, portanto, os principais comentários que faço em
relação à boa proposta apresentada pelo Deputado Arolde de Oliveira.
Poderíamos, no meu entendimento, ter avançado mais, não ficando,
apenas na liberação da Telefonia Móvel Celular. Poderíamos ter liberado
toda a telefonia móvel. Mas esse, infelizmente, não foi um ponto de
consenso. Nesse sentido, reservo-me para posteriormente manifestar-me
sobre a questão.
Portanto, o parecer e o voto que profiro, em substituição à
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, são
favoráveis ao parecer apresentado pelo Deputado Arolde de Oliveira.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO AO PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE
1995

o

SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP.

Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, passo a apresentar o meu parecer ao Projeto de Lei nO 1.287,
...

de 1995.
Propõe o Poder Executivo a regulamentação da exploração
do Serviço Móvel Celular e das telecomunicações por satélite , na
ausência da lei a que se refere o inciso XI do art. 21 da Constituição.
A lei de concessões e a legislação de telecomunicações
recepcionada pela Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995,
dá amparo formal e material ao texto proposto, assegurando a aplicação
de critérios aplicação de critérios para outorga de concessões e
permissões para exploração de serviço de telecomunicações.

o projeto trata também de abranger os denominados serviços
de valor adicionado , enquadrando-os no ordenamento jurídico vigente.
Os atos jurídicos vigentes de outorga de permissão para
exploração de serviços no módulo
transformação destes em concessão.

celular foram preservados, pela

o

projeto estabelece os condicionamentos que devem

orientar a implantação e utilização, em nosso País, de satélites de
telecom u n icações.
Finalmente, pelo projeto, assegura-se à União o direito de
cobrar pelas concessões ou permissões para exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de rádiofreqüências.
A

medida

tem

grande

alcance

econômico-social

no

atendimento de uma demanda, hoje fortemente reprimida, por serviços
modernos e abrangentes de telecomunicações.
Cabe a esta Comissão, na forma regimental, opinar sobre os
aspectos financeiros e orçamentários da proposta.
Voto do Relator.
Julgamos oportuna e inadiável a iniciativa sob exame,
entendendo que se faz necessário estabelecer condições para viabilizar
a expansão e modernização das telecomunicações brasileiras, a curto
prazo desonerando o setor público e imputando responsabilidade ao
setor privado.
Cumpre reconhecer que não há implicações orçamentárias
na medida proposta, motivo pelo qual não contraria nenhum dispositivo
do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Nestas condições, votamos pela aprovação do Projeto de Lei

nO 1.287 de 1995.
*

*

*
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por satélites e
dá outras providências.
Autor: Poder Executivo (Mensagem nO 1.335/95)
Relator: Deputado Arnaldo Madeira

I - RELATÓRIO

Propõe o Poder Executivo a regulamentação da exploração do
serviço móvel celular e das telecomunicações por satélites, na ausência da lei a que se refere
o inciso XI do art. 21 da Constituição.
A lei de concessões e a legislação de telecomunicações
recepcionada pela Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, dá amparo formal e
material ao texto proposto, assegurando a aplicação de critérios para a outorga de concessões
e permissões para exploração de serviços de telecomunicações.

o Projeto trata, também, de abranger os denominados serviços
de valor adicionado, enquadrando-os no ordenamento jurídico vigente.
Os atos jurídicos vigentes de outorga de permissão para a
exploração de servIço móvel celular, foram preservados, pela transformação destes em
concessão.
O projeto estabelece os condicionamentos que devem orientar
a implantação e utilização em nosso país, de satélites de telecomunicações.
Finalmente, pelo Projeto, assegura-se a União, o direito de
cobrar pelas concessões ou permissões para exploração de serviços de telecomunicações e
pelo uso de radiofrequências.
A medida tem grande alcance econômico-social no
atendim~nto de uma demanda, hoje, fortemente reprimida, por serviços modernos e
abrangentes de telecomunicações.

plc:nano I 287b.s;Jffi(clI61 g·7)

GER 3. 17.23.004 - 2 - IJ UN/95)

•
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cabe a esta Comissão, na forma regimental, opinar sobre os
aspectos financeiros e orçamentários da proposta.

n - VOTO DO RELATOR
Julgamos oportuna e inadiável a iniciativa sob exame, entendendo que
se faz necessário estabelecer condições para viabilizar a expansão e modernização das
telecomunicações brasileiras, a curto prazo, desonerando o setor público e imputando
responsabilidade ao setor privado.
Nada obstante, cumpre reconhecer que não há implicações
orçamentárias na medida proposta, motivo pelo qual não contraria nenhum dispositivo do
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Nessas condições, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.287/95.

Sala de Comissões, em 08 de maio de 1996.

#~
Deputado ARNALDO MADEIRA
Relator

-
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO
PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE 1995.

o

SR. ARY KARA (Bloco/PMDB-SP. Para emitir parecer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
matéria trata de regulamentar, no que for aplicável, a exploração do
Serviço Móvel Celular, de serviço de telecomunicações por satélite, bem
assim a utilização de posição orbital e de rádiofreqüência e a rede
pública de telecomunicações.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, a ela compete apreciar a matéria quanto à admissibilidade ,
(constitucionalidade e juridicidade do projeto em exame).
Designado por V.Exa., Sr. Presidente, para relatar em
plenário a proposição, concluo pelas preliminares de constitucionalidade,
juridicidade e admissibilidade estão plenamente atendidas, sublinhando
que esta nova legislação ajusta-se adequadamente às normas legais
vigentes .
Atento, contudo, ao texto do substitutivo oferecido pelo
Relator da Comissão de Ciência Tecnologia, Comunicação e Informática
desta Casa , voto pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e pela aprovação deste projeto e do substitutivo oferecido pela Comissão
de Mérito.
É o parecer e voto pela aprovação da matéria.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Projeto de Lei nO 1.287/95 , que dispõe sobre a
exploração do serviço móvel celular, sobre telecomunicações
por satélite e dá outras providências.

Sr. Presidente,
Srs. Deputados.

Trata a matéria de regulamentar, no que for aplicável , a exploração de serviço
móvel celular, de serviços de telecomunicações por satélite, bem assim a utilização de
posição orbital e de radiofrequência e a rede pública de telecomunicações.
Confonne observa-se da exposição de motivos, o texto encontra supor fonnal
e material na Lei de Concessões e na legislação de telecomunicações recepcionada pela
Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995, assegurando a aplicação de critérios
justos para a outorga de concessões e pennissões para exploração de serviços de
telecomunicações.
Nota-se, portanto, que busca-se preservar os atos jurídicos vigentes de outorga
de pennissão para exploração de serviço móvel celular, transfonnando-os em concessão.
instituto que, doravante. presidirá o relacionamento com os interessados na exploraçao desse
serviço, assegurando-se à União o direito de cobrar pelas concessões ou pennissões para
exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a ela compete
apreciar a matéria quanto a admissibilidade (constitucionalidade e juridicidade do projeto em
exame).
Designado por Vossa Excelência para relatar em plenário a proposição.
concluo que as preliminares de constitucionalidade, juridicidade e admissibilidade estão
plenamente atendidas, sublinhando que esta nova legislação ajusta-se adequadamente as
nonnas legais vigentes.
Atento, contudo, ao texto substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática desta Casa, V O T O pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e pela aprovação deste projeto e do
substitutivo oferecido pela Comissão de Mérito.

É este o meu parecer e voto, ;Senhor Presid~nte, pela aprovação da matéria.

:-\-~ ~
KÁIiA - Relator

Deputado AR Y
PMDB/SP

I
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PROJETO DE LEI N9 1.287-C, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)
MENSAGEM N9 1.335/95

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobr e
telecomunicações por satélites e dá outras providências.
Tendo pareceres dos relatores designados pela Mesa
em
substituição as Comissões de: Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, pela aprovação, com substitutivo;
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela
aprovação, com adoção do substitutivo da Comissão de Ciên
cia e Tecnologia, Comunicação e Informátiva: de Finanças
e Tributacão, pela aprovação; e de Constituição e Justiça
e de Redação, pela constituci o nalidade, juridicidade
e
técnica legislativa, com adoção do substitutivo da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
EMENDAS DE PLENÁRIO. Pendente de pareceres das Comissões:
de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática;
de
~abalho, de Administraçã o e Serviço Público; de Finanças
1ITributação; e de Constituição e Justi ç a e de Redação.

(PROJETO DE LEI N9 1.287-A, DE 1995, A QUE SE REFEREM
PARECERES)

OS

..-
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PROJETO DE LEI n° 1287/95
Emenda n°- - - - O artigo 7° e os subsequentes passam a ter a seguinte redação:
,

"Art. r E instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão regulador,
nos termos do artigo 21 , XL da Constituição Federal, com a competência, composição e a
organização defInidas nesta Lei.

§ 1° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.

§ 2° Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e dos
serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.

§ 3° O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Geral da União de 1996 a
fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do corrente ano.
Art. 8° Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:

I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário ~
11 - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo orçamentário e
demais normas que regem a Administração Públic~
III - elaborar a política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação ~
N - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução Normativa
destinada a:
a. promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da pesquisa e da
tecnologia brasileiras~
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de serviços de telecomunicações
e instituir sistemática para reajuste de tarifas e preços e, quando necessário, autorizar os seus
reajustes;
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especifIcações a serem observadas na
planifIcação da produção industrial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens, quando destinados ao
Sistema Nacional de Telecomunicações ~
d estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e. estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações ~
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de proposição
legislativ~

VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
VII - defInir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;

GER 3. 17.23.004-2 - (JUN/95)

.

. ... .. '--- ' - - '

- <- '. -

..

••

..- -~ ......... , ~-

2
CÂMARA DOS DEPUTADOS

vm - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, pennissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas de
serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;
XII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e científico,
desde que não existentes ou não regulamentados;
xm - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias,
permissionárias e autorizadas;
XIV - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e Executivo;
xvn - sistematizar, por meio de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.
Art. 9° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento interno que
entrará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Art. 10 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
I. um membro indicado pelo Ministério das Comunicações;
11. um membro indicado pela TELEBRÁS S.A.;
ill. um membro indicado pela entidade representativa dos trabalhadores em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações;
v . um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologação do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2° Caso o Congresso Nacional, por maioria simples de votos, rejeite a homologação de
qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento na
área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, pennitida
uma recondução
§ 5° Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante
o exercício do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação exclusiva e
asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até o
fim do período que caberia ao substituído.
§ JO É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo
por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas;
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§ 80 O membro do Conselho que faltar, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas, perderá
automaticamente o cargo.
Art. 11 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."

Justificação
Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo, parlamentares,
empresários, trabalhadores, especialistas, etc.), é quanto à necessidade da existência de um órgão
regulador, tal como impõe o texto constitucional. Este consenso chega ao ponto de que o próprio
Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma política com um órgão regulador severo
e independente. Podemos citar alguns exemplos de órgãos regulamentadores. No modelo norteamericano existe a Federal Comunications Comission - FCC, no inglês o Office Federal
Telecomunication - OFTEL, no canadense o Canadian Radio-Television and Telecomunication CRTC, nos demais países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que a grande
maioria opera em regime de monopólio estatal, ou, como no caso japonês, com a presença
marcante estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência, competência,
composição e organização previstas nesta emenda, à semelhança dos órgãos dos países citados,
fica constituído com autonomia. Em sua composição asseguramos ampla representação dos
setores envolvidos com o setor, de forma a tomá-lo mais democrático.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo texto
constitucional e do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o acatamento da
presente proposição.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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PROJETO DE LEI N° 1287/95

Emenda n° - - - - Adite-se ao art. 10 um parágrafo único com a seguinte redação:

"§ lONa defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o princípio da
reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta
Lei."
Justificativa
A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta, forma o princípio da reciprocidade deve ser permanentemente exigiido
pelo Poder Público. E assim que se comportam os demais países, principalmente os chamados
países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os demais países quase
sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um maior desenvolvimento.
Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária
Sala das sessões, 08 de maio de 1996

/
Deputado Inácio Arruda
PC B-CE
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PROJETO DE LEI N' 1287/95
Emenda n°- - - - -

O § r do artigo 2° e o caput do artigo 3° passam a ter a seguinte redação:

§ 20 As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por meio
de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes
direta ou indiretamente a brasileiros.
Art. 30 A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da
regulamentação, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros.

Justificação
A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repetição do que ocorre na totalidade
dos países do mundo desenvolvido, inclusive nos países tidos como "berços do liberalismo
econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e estratégica do setor, cremos
que um máximo de 33% de participação de capital não-brasileiro no controle acionário das
empresas é um percentual bastante amplo permitindo a importante presença de capitais externos,
sem contudo, alienar a acionistas estrangeiros o seu controle. Há ainda, reconhecido pelo próprio
relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois como admitir que cidadãos
não-brasileiros possam controlar este setor vital de nossa economia, se aos brasileiros não é
facultado o mesmo em seus países de origem?

Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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Deputado Inácio Arruda
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EMENDA SUBSTITUTIVA

Senhor President~

Requeremos a Vossa Excelência, com base no Regimento Interno
desta Casa, a apresentação de emenda substitutiva ao parágrafo 2°, artigo 11, do
substitutivo-B ao PL no. 1.287, de 1995, nos seguintes termos:

Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão
ser outorgadas a empresas constituídas segwldo as leis brasileiras com sede e
administração no País.

Parágrafo 2° É vedado a empresa e a governo estrangeiros o
controle, direto e indireto, do capital votante de empresas concessionárias dos scrviços
objeto desta Lei.

Justificativa

Trata-se, na verdade, de uma emenda de redação no sentido de
compatibiliUlf O texto do "caput" do artigo 11 com o seu parágrafo 2°. Pois, se há no
"caput" determinação expressa para que as concessões de telefonia móvel celular e de
transporte de sinais de telecomunicações por satélite sejam outorgados somente para
empresas brasileiras, constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no
País, não há como deixar que o parágrafo 2° libere o controle acionário dessas
concessionárias para as enlpresas estrangeiras, proibindo apenas os seus respectivos
governos. Existe, assim, no presente caso, uma contradição em termos, que precisa,
portanto, ser corrigida para não anular os efeitos jurídicos do artigo 11 .

~das

Sessões, em 08/05/96.
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PROJETO DE LEI nO 1287

Emenda n°- - - -

Inclua-se onde couber :

"Art.
As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações são obrigadas a
aplicar, no Brasil, pelo menos 1% de seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e, entre outros, formação e capacitação de especialistas e o desenvolvimento de
equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta."

Justificação

o

setor de telecomunicações é uma das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é imprescindível o permanente investimento
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o Sistema Telebrás,
responsável por diversas inovações na telefonia mundial. A presente emenda, portanto, tem por
objetivo, manter e até ampliar, agora com uma maior participação da iniciativa privada, os níveis
de investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, materiais, serviços e
na formação e capacitação de especialistas.

Sala das sessões, 08 de maio de 1996

\.

Deputado Iná~~o Arruda
PCd -CE
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EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO "R" DO PROJETO DE LEI :w

,1 . 5 .

lj281!15J

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se ao Substitutivo "B" do
Projeto de Lei a seguinte emenda aditiva:

"Art. É a União autorizada a alienar, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses a telefonia cabeada e a celular banda "A" num único processo licitatório.

JUSTIF'ICA TIVA

A presente emenda visa, precipuamente, a evitar o depreciamento do
patrimônio público, obrigando a União ao conceder exploração conjunta da telefonia cabeada
e a telefonia celular "A" realizar processo licitatório único impedindo com isso a alienação de
apenas os serviços mais rentáveis em detrimento de todo o conjunto do Serviço Móvel
Celular.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 1996.

Deputado

D~u~

O
Vice-Lí er do Bloco PFUPTB

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

EMENDA

NO

IV;
CAMARA

DOS

/

DEPUTADOS

m..ETO DE W It:!
SUBSTITUTIVO B

1287

I COfIIss&l II

/

( ] SUBSTITUTIVA
( ] IIOOIiICATM

( ) StfIESSllJA
( 1 AIlUTlMA TlIJA

95

0<] fillTIVA DE

P·LENARIO
AUTOR

DEPUTADO

LUIZ MOREIRA

rmolJJSTInCAt10
INSIRA-SE NO ART. 2º, § 1º, "IN fINE",

A EXPRESSA0

"OU

COLETIVO", fICANDO O § 1º COM A SEGUINTE REDAÇAO:
Art. 2º

....
~

§ 1º - "Serviço M6vel Celular

o serviço de teleco-

municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública,

que

utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular, interconec,

OI

tado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de ter-

ú11 minais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual ou

0: 1 coletivo."

WI
j

JUS T I f

O
Z

I C A T I V A

A propos1çao tem por objetivo conferir maior abrangência
ao conceito de Serviço M6vel Celular, de. forma a possibilitar tam bém o uso coletivo dos terminais portáteis.

Embora o aparelho celular

: ; aprsente características que o conduza ao uso preponderantemente in~:

~ I

dividual, entendemos que sua finalidade

~

Isto ocorre particularmente nas localidades onde
- eX1S
. t em 1°1n h as f-l·
° t ema d e ra'do10 apresen t a-se mU1°t o
nao
1S1cas e o 515

pode vir a se prestar

I ao uso coletivo.

Z I.I
I oneroso.

~

tamb~m

I tinou,

Como exemplo, ~ito que,

em algumas localidade,

no meu EStado, a TELEBAHIA já des-

terminais para uso coletivo, em aten-

: dimento à demanda de determinadas comunicades.
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EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
seNiço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
Art. 13 ... ............... ......... ........................ .. ........ .... ...... ... ........ ........... ..... .... .. .... .... .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC , exercerá as funções de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.

JUSTIFICATIVA

A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegurar aa Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições e competências de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto, na legislação de telecomunicações em vigor.
Trata-se, assim , de explicitar, no texto que se pretende alterar, essas funções
regulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LE I N° 1.287, DE 1995

--"'

Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 ........... ... ... ..... ....... .......................................... .... .. .... ......
...... ..... .
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos
casos que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exig
ência contida no inciso 11 ,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promulgação
desta lei.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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LEI N" 9.295, DE 19 DE JULHO DE 1996.
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua
organização, sobre o órgão regulador e dá outras
providências.
(Publicada no Diário Oficial da União de 20.7.96 - Seção 1 - Edição Extra)

Retificação

Na página 13477, 2' coluna, onde se lê:
"An.10 ......................... ..... .... ........................... .. ...... ... ........ .............. ............................... ......................... ..
.Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos e
. ... "
um sefV1ço

Leia-se:
"An.lO ....... ........ .. .. ........ ................. .. ............ ........... ..... .............. .......... .... .... .. .. .. ..... ..... ...... .. ......... ... .... ..... .
.Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos a
. ... ".
um sefV1ço
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PROJETO DE LEI N° 1.287 -C DE 1995

Aprovados:
- o substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática;
- a emenda aglutinativa nO 1, referente à emenda nO 72 , apresentada na Comissão
de Ciência , Tecnologia, Comunicação e Informática e à emenda de Plenário nO 9;
- a emenda de Plenário nO 8, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda nO 18, apresentada , ao projeto, na Comissão de Ciência , Tecnologia ,
Comunicação e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de redação, para substituir a expressão "Poder Executivo", constante
do art. 13, pela expressão "Presidente da República".

Mantidos:
- a expressão "nos três anos seguintes à publicação desta lei" , constante do
parágrafo único do art. 11 da emenda aglutinativa nO 1, objeto de destaque para
votação em separado;
- o art. 4° do substitutivo, objeto de destaque para votação em separado;
- o art. 5° do Substitutivo, objeto de destaque para votação em separado;
- o art. 6° do substitutivo, objeto de destaque para votação em separado;

Rejeitados:
- as emendas de Plenário de nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
- a emenda nO 31 , apresentada na Comissão de Ciência , Tecnologia, Comunicação
e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário nO 7, objeto de destaque para votação em separado;
- o requerimento de destaque para o § 2° do art. 2° e o art. 7° do substitutivo;
- o requerimento de destaque para o parágrafo único do art. 4° e o art. 5° do
substitutivo;
- a emenda nO 34 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação
e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda nO 17, apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação
e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário n° 2, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda nO 69, apresentada na Comissão de Ciência , Tecnologia , Comunicação
e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário nO 1, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda nO 39 , apresentada na Comissão de Ciência e Tecnologia ,
Comunicação e Informática, objeto de destaque para votação em separado;
- a emenda de Plenário nO 5, objeto de destaque para votação em separado.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 1.287-C DE 1995

Retirados os requerimentos de destaque para votação em separado do
seguinte:
- emenda nO 32, apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e
Informática;
- emenda nO 35, apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação e
Informática;
- expressão "quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil, constante do art. 8°; expressões "por satélites do concessionário",
"pelo Brasil" e "devendo as estações de controle dos satélites localizarem-se em
território brasileiro", constantes do § 1° do art. 8°; e expressão "na condição de
representante legal no Brasil", constante do § 2° do art. 8°;
- emenda nO 33 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação e
Informática.

•e

Prejudicados os destaques para votação em separado do seguinte:
- emenda nO 18, apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação
Informática;
- art. 6° do Substitutivo;
- emenda nO 72 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação
Informática;
- emenda nO 15, apresentada na Comissão de Ciência , Tecnologia, Comunicação
Informática;
- § 2° do art. 2° do texto do projeto para substituir o art. 11 do substitutivo;
- emenda de Plenário nO 3;
- emenda nO 81 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação
Informática;
- emenda nO 66 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia , Comunicação
Informática;
- § 1° do art. 11 do substitutivo;
- § 2<> do art. 11 do substitutivo;
- emenda nO 36 , apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação
Informática;
- emenda nO 68, apresentada na Comissão de Ciência , Tecnologia, Comunicação
Informática;
- emenda aglutinativa.

A Matéria vai ao Senado Federal.
Em 14.05.96

Mqzart Vi~~ na de Paiva
SEicretário-G ral da Mesa
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Aprovado requerimento solicitando urgencla para este
nos - termos do art . 155 do R . I .
A

,

•

Em 07 . 05 . 96
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Moz rt vi nna de paiva
Secretário Geral da Mesa

"

CAMARA DOS DEPUTADOS
(*) PROJETO DE LEI

N~

1.287, DE 1995

(Do Poder Executivo )

Dispõe sob r e a exploração ào Serviço Móvel Celular ,
b r e telecomunlcações por satélites e àã outras

50

proví-

àê nc ias .

•

(As COMISSOES DE CI tNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo

E

INFORXÂTICA; DE FINANÇAS E TR I BUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART . 54) ART .
24 ,

11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. ) ° A exploração de Serviço Móvel Celular. a ut ilização de posição orbital e de
radiofrequências associadas a satélite de telecomunicações. a exploração de Serviços de
Telecomunicações por Satélite. bem assim a utilização da rede pública de telecomunicações para
prestação de Serviços de Valor Adicionado. regulam-se por esta Lei e, no que for aplicavel, pelas
disposições da legislação de telecomunicações e de concessões em vigor.
Art. 2° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à
correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular e acesso por meio
de terminais portateis. transportaveis ou veiculares, de uso individual. e é interconectado á rede pública
de telecomunicações.

§ 1° O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas modalidades. será explorado,
mediante concessão, pelo prazo de quinze anos. renovável por igual periodo.
§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por
meio de licitação. a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencentes.
direta ou mdiretamente. a brasileiros.

§ 3° Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente a vigência
desta Lei, nos termos dos contraws a serem firmados com O Poder Executivo, respeitados os respectivos
prazos remanescentes.
§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Telefõnico Público ficam obrigadas a prover
interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas. equânimes e não
discriminat órias.
Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações sera outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação,
que tenham pelo menos 5 I % do capital votante pertencentes. direta ou indiretamente. a brasileiros.

§ ) ° O serviço sera explorado, mediante concessão. por prazo de até quinze anos,
renovável por igual periodo.
§ 2° A concessão assegurará o direito iI ocupação das posições orbitais-notificadas pelo
Brasil e à consignação das radiofrequências associadas aos satelites. cuja estação de controle deverá
localizar-se em território brasileiro.
(. ) Repubilca-se em \'mude de no\'o des pacho do Sr PresIdent e

(

•

2
~ )0 0 , conce»lOnarios snmente poderão tomar dlsonnlvel caoacldade de seus sate/ites.
para exploraçãn de servIço de te lecomunicações. a entIdade que detenha a respectiva outorga.
assegurand o tratamento equánlme e não discnmlOatono a todos os mteressad os

An 4° A e~rl0ração de servIços de teleC0munlcaç ões. po r meI o de saleli les. para
qualquer de suas modalidades. dependera de outorga especIfica. nos lermos da regulamentação,
independentemente de o acesso se realizar a panir do territono nacIonal ou do extenor
Paral!rafo únic o Poderá ser dada preferência li utilizaçã o de satelites brasileiros. nos
termos que dispuser- o regulamento
Art 5° Serviço de Valor Adicionado e a atividade caracterizada pelo acresci mo de
recursos a sefV1ço de teleccmunicações preexIstente. cnando novas utilidades relaCIOnadas ao acesso ,
armazenamento. apresentação. movImentação e recuperação de informações

§ I ° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não caractenza exploração de serviço
de telecomunicações. mdependendo de outorga.

§ 2° E assegurada. a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor Adicionado,
a utilização da Rede Publica de Telecomunicações, nos termos do regulamento
Art 6° E a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de radiofrequências. nas condIções estabelecidas em regulamento
Art r Ate que venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso Xl do an o21
da Constituição. permanecem as atuais competências de outorga. regulamentação e fiscalização
atribuidas ao Ministerio das Comunicações pela legislação em vigor

•

Art . 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Brasília.

'";,;
"
JIt)
lO

Mensagem n° 1.335, ue 28 d e novembro de 1 99 5, do Po d er Exec uti,·o

O)
O)

....

~~

COM

....

NII)

"'o

.... Z

~ ...J

.3 0.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do anigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas Excell!ncias. acompanhado dc Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicaçõcs. o texto do projeto de lei que "Dispõc sobre a exploração do Serviço MÓvel Celular.
sobre telecomunicaçõcs por satc!litcs e dá outras providências" .

Brasília. 28

de

n~ro

de 1995.

•
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Excelentls slmo Sennor Presidente da Republica.

--

---

Tenho a ho nra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência o
incluso pr o leto de lei que visa disciplinar as condições basicas para exploração dos serVlços de

•

teleçomuntcações que mencIOna e dá outras pro\idências .

2.

o projeto constitui . enquanto não for

editada a lei a que se refere

o inciso

XI do an :: 1 da C o nsttlUlção. passo fundamental no atendimento a demanda por serY1ços de
~----

telecomUni caçõ es . no momento. fonemente reprimida .

3.

o texto proposto encontra supone formal

e material na Lei de Concessões

e na leeislação de telecomUnicações recepcionada pela Emenda Constitucional n° 8. de 1S de
agosto de 1995. assegurando a aplicação de criterios JUstos para a outorga de concessões

e

permissões para exploração de serviços de telecomunicações

4.

Substitui a regulamentação minima por mim preconizada nos documentos

-

intitulados " Reforma Estrutural do Setor de Teleçomunicações - Premissas e Considerações
Gerais" e " Reforma Estrutural do Setor de Telecomunicações - ProlITama de Trabalho". emllidos
em setembro preterito e apresentados a Vossa Excelência.

5.

o

projeto cuida. tambem . de abranger os denominados serY1ços de valor

adicionado . paCificando o entendimento sobre sua natureza e enquadramento no ordenamento
j uridico vigente. como se vê da redação do an o 4°

6

Buscou-se. ainda. preservar os atos jurídicos vigentes de outorga de

permissão para e"ploração de serviço movei celular. transformando-os ' em concessão. instituto
que. doravante . presidira o relaCionamento com os Interessados na exploração desse serY1ço .

7

o

pr0.1eto. out rossim . trata dos condicionantes que devem onentar a

Implantaçã o e uullzaçà 0 . em nosso Pais. de satelnes de telecomUnicações. alternativa tecnologJca
que reune oarlicularidades a merecerem disciplinamento especifico

8

AsselZUra-se li União o direito de cobrar pelas concessões ou permissões

para exploração de serviços de teiecomunicações e pelo uso de radiofrequências.

9

Releva sublinhar que a nova legislação se ajusta adequadamente ao

ProlITama de Governo lançado por Vossa Excelência. contnbuindo para o alcance das metas e
so luções ne le propostas

10

Ressalto a Vossa Excelência que o lexto ora proposto foi fruto de debate

com setores representativos do Poder Legislativo. senslvels a neceSSidade de dotar o Pais de
legJslação que atenda ao interesse publico . o que me move a solicitar sua remessa ao Congresso
Nacional

-

-.
4
São estas. Senhor Presidente. as considerações que Julguei oporruno

II

apresentar a aDreclaçã o de Vossa Excelência
Respell osamente .
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,SERGIO MOTTA
de Estad o da s Co municações

O')
O')

~

,....

&I)

00 C'?

N

&I)

Il 3t

~

....~oZ

~ 1t .

..

~..J

.30.

Aviso n° 2.

~ 70

- SUPARJC. Civil.

Em 28

de

no~:i::J r:::;

de 1995 .

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõc sobre a exploração do Serviço Móvel Celular. sobre
telecomunicações por satélites e dá

outra~

providências" .

Atenciosamente .

~

.

---

'--

~ "---.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Ca~ Civil
da Presidência da República
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMP
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILlA·DF.
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erem os
Nos term os do artigo 155, do Regimento Interno, requ
de 199 5, de autoria do
URG ÊNC IA para apreciação do Projeto de Lei nO 1.287,
do serviço móvel
Pod er Executivo, que "dispõe sobre a exploração

celular, sobre
providências. ",

Telecomunicações po r Satélites

Sala das ses sõe s,

e dá

de 1996

' de

-~

Dep. BEN I
Líde r do Gov erno

•
,

/
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C Â M A R A DOS DEPUTAD OS
PR OJ ET O DE LE I N° 1.287-C, DE 1995
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 1.335/95
Disp õe sob re a exp lora ção do Ser viço Móv el Cel ular
, sob re
tele com unic açõ es por sat élit es e dá out ras pro
vidê nci as.
Ten do pare cere s dos rela tore s desi gna dos pela
Mes a
em
sub stit uiç ão as Com issõ es de: Ciê ncia e Tec nolo
gia, Comu
nica ção e Info rmá tica , pela apro vaç ão, com sub
stit utiv o;
de Tra balh o, de Adm inis traç ão e Ser viço púb lico
,
pe la
apro vaç ão, com ado ção do sub stit utiv o da Com issã
o de Ciê n
cia e Tec nolo gi a , Com unic ação e Info rmá tiva : de
Fina nç as
e Trib utac ão, pela apro vaç ão; e de Con stit uiçã o
e Jus ti ça
e de Red ação , pe la constit~cionalidade, juri dic ida
de
e
técn ica leg is l a tiva , co~ ado ção do sub stit utiv o
da Com i s
são de Ciê ncia e Tec nolo gia, Com unic ação e Info
rmá tica .
EMENDAS DE PLEN ÂRIO . Pen den te de par ece res das
Com issõ es:
de Ciê ncia e Tec nol ogi a, Som unic ação e Info rmá
tica ;
de
Tra balh o, de Adm inis traç ão e Ser viço púb lico ; de
Fina nça s
e Trib utaç ão ; e de Con stit uiçá o e Jus tiça e de
Red ação .
(PROJETO DE LEI N9 l.28 7-A , DE 199 5, A QUE SE REFE
REM OS
PARECERES)

o CONGRESSO NAO ONA L decma:
AIt. 1· . A expIo nçIo de Serviço M6ve1 Celular, a utitizaçlo .. poIiç
a.1OCi1du a saaéüte de telecomunialç6es, a expIoo eçIo ele Io oobital • ele
ele
TI" comunic8Ç6es por Satélite, bem assim a utiJizaçlo da rede PÚblica de
teh
cOIIIU
Ii
CIÇI!Ie
I
,
.
.
pre.teçlo de SeMç oa de Valor Adicionado, regu1 am-_ por esca lei
e,
no
que
ror
apIiQ
YII.
,
.
.
dispo siç6el da lfogitIaç.Io de telecornuniclÇÕeS e de conc:eu6es em
vi.".

s.rv.,.

radio~

AIt.:ze Serviço Móvel Celul ar. o MrViço de teleco mufti rlÇ_ mó ... tal
...... aberto 1
c:eIuIar e KalO por lIIIio
dual, e é Ílltac:cllleQedo .... . pública
detelec~

•

COi I espondfncia pública. que utiliza sistema de rldioc
omuniclÇÕeS com t~
de terminais ~eis, transponiveis ou veiculares, de WIO indivi

•

§ I- O Serviço Móvel Celular. em qualquer de .... rnocIaIid8dee; ...
e""" 'ldo,
mediante oOhcesslo, pelo prazo de quinze arm. il:noviveI por igual
periodo.
§:ze AJ concessOes para exploraçlo de Serviço Móvel
Ir Iel!o 0UI0i pt", par
meio de licitaçlo, a empresas brasiletras, que tenlw n pelo menos SI % doCeIul
capita
l votante perten c• • "
direta OU indiretamente, a ~

§ 3· Ficam transf'ormadu em concessôes de Serviço Móvel CeIWIr u peiI
"il.o . cio
Serviço de Radio comu nicaç I M6ve1 T~estre Público-Restrito outor
pclu
anteri
onr
....
. ~.. je
desta Lei, nos teanlOl dos ~ os a serem firmados com o Poder ExecutiYo,

prazos remanescentes.

rapeitadoa OI iell* livoe

2
§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Teletõnico Público ficam obrigadas a prover
interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não
discriminatórias.
Art. )O A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação,
que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencentes, direta ou indiretamente, a brasileiros.

"'
...'"
lO

)(

U I/)

§ 1° O serviço será explorado, mediante concessão, por prazo de até quinze anos,
renovável por igual periodo.

~
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§ 2° A concessão assegurará o direito à ocupação das posições orbitais-notificadas pelo
Brasil e à consignação das radiofreqüências associadas aos satélites, cuja estação de controle deverá
localizar-se em território brasileiro.
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§)O Os CC'l nc essi0 nários somente poderão toma r dispo ni vel capacidad e de seus satelites,
para expl oraçã o de serviço de tel eco mun icações. a ent idade que detenh a a respec ti va out orga.
as segurando tratament o equànime e não discrim inat óri o a todos os interessados

Ar! 4° A expl oraçã o de serviços de telecomunicações, por meio de satélites. para
qualquer de suas modalidades. dependerá de outorga especifica. nos term os da regulamentação,
independentemente de o aces so se reali zar a panir do territ óri o naciooal ou do exteri or.

Parágrafo úni co Poderá ser dada preferblcia á utili zação de satélites brasileiros, nos
termos que dispuser o regulamento .
Art . 5° Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acresclmo de
recursos a serviço de telecomunicações preexistente, criando novas utilidades relacionadas ao acesso,
armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de informações.

§ 1° A prestação de Serviço de Valor Adicionado não caracteriza exploração de serviço
de telecomunicações, independendo de outorga.
§ 2° É assegurada, a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor Adicionado,
a utilização da Rede pública de Telecomunicações, nos termos do regulamento .
Art. 6° É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de radiorreqüências, nas condições estabelecidas em regulamento .
Art. 7° Até que venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso XI do art . 21
da Constituição, permanecem as atuais competências de outorga, regulamentação e fiscalização
atribuídas ao Ministério das Comunicações pela legislação em vigor.
Art . 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

Mensagem n° 1.335, d e 28 de n ovemb ro d e 1995 , do Pod e r Ex e cu t ivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de

•

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre .a exploração do Serviço Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá outras providências".

Brasília. 28

de

nO\.elltJl:o

de 1995.
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Senho r Presid ente da Repub lica.

Tenho a honra de subme ter à elevad a consId eração de Vossa Excel
ência o
inclus o projet o de lei que visa disciphnar as condi ções bàsica s
para explo ração dos serviç os de
teleco munic ações que menci ona e da outras provid ências .
2.

O projet o constitui, enqua nto não for editad a a lei a que se refere
o Inciso
Xl do art : 1 da Const ituiçã o, passo fundam ental no atendi mento
à deman da por serviç os de
teleco mun icaçõe s. no mome nto, fortem ente reprim ida

•

3

O texto propo sto encon tra supor te formal e material na Lei de Conce
ssões
e na legIsla ção de teleco munIc ações recepc ionada pela Emen da
Const itucio nal n° 8, de 15 de
agosto de 1995. assegu rando a aphca ção de criteri os justos para
a outorg a de conce ssões e
permi ssões para explo ração de serviç os de teleco munic ações

•

4

SubstituI a regula menta ção mini ma por mim preco nizada nos docum
entos
intitul ados "Refo rma Estrut ural do Setor de Telec omun icaçõe
s - Premi ssas e Consi deraç ões
Gerai s' e " Refor ma Estrut ural do Setor de Telec omun icaçõe s Progr ama de Traba lho", emitid os
em setem bro preter ito e aprese ntado s a Vossa Excel ência.

5

O projet o cuida. tambe m. de abran ger os denom inado s serviço~
de valor
adicio nado. pacifi cando o entend iment o sobre sua nature za e
enqua drame nto no orden amen to
juridi co vigent e. como se vê da redaçã o do art 4°

6

Busco u-se, ainda, preser var os atos juridi cos vigent es de outorg
a de
permi ssão para explo ração de serviç o movei celular. transf orman
do-os ' em conce ssão. institu to
que. dorav ante. presid ira o relacio namen to com os Intere ssados
na expl oração desse serviç o
7

O projet o. outros sIm. trata dos condi ciona ntes que devem
onent ar a
impla ntação e utiliza ção . em nosso PaIs . de satellt es de teleco munIc
ações , altern ativa tecnolo81ca
que reune partIc ularid ades a merec erem dlscip linam ento especi fico
8

•

Asseg ura-se à União o direito de cobra r pelas conce ssões ou
permi ssões
para explo ração de serviç os de teleco mUnic ações e pelo uso de
radiof Tequê ncias
9

•

Relev a sublinhar que a nova legisla ção se ajusta adequ adame
nte ao
Progral:1a de Gover no lançad o por Vossa Excel ência. contri buind
o para o alcanc e das metas e
soluçõ es nele propo stas
10

Ressa lto a Vossa Excel ência que o tex:o ora propo sto foi fTuto
de debate
com setore s repres entati vos do Poder Legisl ati vo. senslv eis a
neces sidade de dotar
País de
legisla ção que atenda ao intere sse publico, o que me mo"e a solicit
ar sua remes sa ao Congr esso
Nacio nal.

°

4
São estas, Senhor President e, as co nsiderações que julguei oportuno

11.

apresent ar à apreciaç ão de Vossa Excelê nci a
Re speitosamente,

ÉRGIO MOTTA
Mi nistr de Estado das Comun icações
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- SUPARJC. Ci vil.
Em 2 8 de

n~ rrbro

de 1995.

,

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExcelentCssimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre
telecomunicaçõcs por sat~lites e dá outras providências",

Atenciosamente,

----;
------.
'-"'- ~ . ~
-

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República
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•
A Sua E xcelência o Senhor
Depu tado WILSON CAMP
Prim e i~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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EMENDA MDDI ICATlVA

{)6·se ao art. 1" a seguinte redação,
.aescentando-lhe um parágrafo único:

"M, 1" - A exploraçAo dos serviços de telec::cnuticaç6es em base comercial, definidos
no parágrafo único, a utilizaçAo de poaiçAo orbital e de radiofrequ6ncias
aaaociedas a satélite de telecomJnicaçOes, a exploração de serviços de
teIecomunicaç6es por satélites, bem assim a utilizaçAo da rede pública de
taleCOll'U'licaç6es para prestação de serviços de valor adicionado regulam.. por esta Lei e, no que for aplic:ável pelas dilposiçOes da legislaçAo de
talecomunic:açOes, de colicess6es e de licitaçOes em ' ~,

....

'"

'"

"
'õõ

u

lO

O')
O')

....
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~M

NU)
....
o

;! Z

~ ...J
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•

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, dos regulamentos e das normas
reguladoras compIementarea, os termos, a seguir erunerados, têm os lignificados ali
expressos. Os demais termos citados nesta Lei têm o .gnificado estabelecido nos
ates intlfTl8cionaia aprovados pelo Congresso Nacional, na leis e I'lOl regulamentos
em vigor.
- SeMço Público Móvel Celular Terrestle: catagOlia de MrViço público, destinado
ao uso do público em geral par intermédio de apc'8Ihos pu táteis de utilizaçAo
indim -lizada, liberto 1\ c:aminpond6t lCia pública, que utiliza a téalica celular e
~ ~i'" na infnHstrutura básica de ta~l;

11 - Serviço Público F'DID Celular Terrestre: cate;oIia de serviço público, destinado ao
uso do ~Ico em geral. aberto i c:crrespond6nci pública. que utiliza • téalica
e»fuIar. ~aIn.1t8 apoilldo na àri'la I butl.nl básica de telICClf1'UlicaçOel;

111 - Serviço Público-Resb lto: o éerto 1\ COII l.poi1CI6nc:ja p(.tIIlca, J*Cia1mente
lIPOiado na i rIi. esb uturu báica de tulll CClf1'UlicaçOeI • destinado $llllageiros de velculoa, embaicaçOes e aeronaves em movimento ou do público
CXInUlidade aih j8da em loc:uIidade ainda nIo .tendida par determinada
modalidade de MrViço público de teIeconUlicaçOes fucD loca1;

em

rv - Serviço Limitado: o nIo aberto i

correspondência pública e destinado 80 uso de
$lIss08s físicas ou jurídicas ou de gnJpO bem determinado delas;

•

V - Serviço Especial: o nIo aberto i correspondênc:ia pública, de interesse geral e nAo
duaificável como público. públiCXH"8StritD ou limitado.
CI

~'D." .

•
JUSTlF1CATlVA

A Lei deve ler o c:aráter de regulamentação mínima e procurar regular
lOdos OI aspectos da atual legislação de telecomunicaçOes que aparentam apresentar
pu itOS de legalidade COI ib Oversa, os quais vtm dificultando, principalmente pela
.mAneia de segurança juridic:a. a abertura para exploraçAo em base comercial pela

7

..
iniaatJVa p!'1VIkl8

aos

S8MÇOI

de teleCOl1U\ic:aç6es que nAo tenham

a natureza

de

oerviços públicos básicos.

Com efeito, nAo existe razIo válida para a Lei se limitar 80 serviço móvel
celular. AD w,bário, ililpOa se que 8 Lei também mUilja o serviço fixo celular, os
públia>f'estritos, OI limitados • OI espedais Afutados OI MNiçIos públicos bálicos, é
do ilderesse nacional que. Lei
todos OI demais.

abi."

Efetivamente, • poaibilidade da PCel'eçAo, em bale conl8l"tiaJ, dos
serviços limitados • grupos bem detenninados. .... In vasto campo para
investimentos pela iniciativa privada, pc iI 01)411"* de na . . . da nnsmiuIo de dados.
que em muito wlbibuirá para o d.ulwolvimeullO do Pala. Oa ••nriçoe especiais,
inclusive, jé alo expiO! ados em bale COII .. cial com lIC8I d'''''' 11 !CaIO, em belleficio
geraJ (paga, tnn<ing. etc.). O .viçlo fixo celular é hcje ln8 realidade que nIo pode
ficar fora da lei, do mil 110 modo que o ..viço rnõv.J mal ftino •• I DI. dico (púbIia>l&ItI ituI).

é ih.,.

•

•

I cá. ldiYel. ftnUnenIe. que OI MrViçoI da que • Lei cogita fiquem
, . . rildeI""'ilnlicbdrlla de forma dera • otljetiva. inclusive no que .. I . . . . . . _
nab.riza.
Com ..... nI . . . das bJIIcorn&ncaçO ••• CJJda ..viço. wlfu1ne • retlpec:tiva
nánZa, bJm ln8 llpécie de blltal.rao legal • regi . ., . . . . Ewilplific:aJdu: o
serviço deltillIIdo ., ~_ --"' ger.1 • b _ _ de In modo COI'~'" dr.erwo do
.-viço Iimil8do. que IÓ i ....... &n SJUPO r6lb1llO de
CabIt. Lei dar
..,arte • tal difenn:iaçlo.

JI"....

Sala das SessOes em

de

de 1.996.

Deput.do PAULO CORDEIRO
a
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"+'''& • Ci'ncia e Teenolo ia Co.uniee lo e Inror.ltice
Paulo Cordeiro
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•
EMENDA MODIFICATIVA

-

DA Ie ao lIrt. r • seu ~grafo 1- 8
MgUinte
r-daçlo,
~Ie
OI
parágrafos r, ~ ••- para 1-, r • 3-; com
nova redaçAo para 011 pai "" "'01 1- e r
rwuner.dos.
-Art.

r - A explcnçlo doa I1Mços de bJlecotl~'1 em bale c:omerc:iaI,

de que
plelente Lei. ... feita mediante COf'j('. .do pelo PCatlO de quinze anos
renovável por igual período.

.,... 8

8
§ ,- - A1J

CX)tlICO:l:OÔ'a'J
expknção de Serviço Público MóYGI ou rDCD Celular
TenUSbtl, W:rlb outorgadas, por meio de lic:itaçêo, a a"p.esas brasileiras,
constitui '.. ,UldO GS" bmsiktiras e que tenha sua sede e administraçAo no

Pai..

'"

<D

lO

§

r - F'~il

§

a- - M

)(

'jõ
UIt)
O')
O')
~

-O

~~
N&l)
.....
..... 0Z

tI1.ln::.filfIWJOaS em c:onceasOes de Serviços P(bIioo

Móvel C<.I F"DCO
Cek_ T.-r:
• permiIIOes do Serviço de Rediocouliri::açAo Móvel
Terr
~ic:J..R', outcrgadIII edetiormelát • vig6..ci. deata Lei, nos
lInOaI dce OJImil1Ol a 115'1m finnadoI com o Poder EaortiYo, respeitados OI
"I*::IYI. P azDI ,..."." II CF dai.

entIdadn eÇlbadoia de Serviço T.lsfOilico Público &::.lI obrigadas li
M6v.t CM·J« Im

pOWN ..... cccl8Xlo de ~ rwdll com ~ de Serwiço
condições adeqI aadn, aquAnimele nIo dIsa di tiI.lá l1li".

!..J

.30..

JUSTIFICATIVA

Em NOSSA Emenda de n· 1, afirmamos que a Lei deve ter o caráter de
regulameiltaçAo mfnima e proanr regular todos os upec:tDs da atual legislaçio de
telecon lIIIic:aç6es que aparentam apresentar pOlitos de legalidade coilb ()Versa, os
quais Y6rn difia.lltando, pnnapalmente pela aus6nc:ia de segurança jurfdic:a, a abertura
para expIoraçAo em base ClA, l6r'Cial pela iniciativa privada doa serviços de
tella)f1'lUOic:aç6es que nIo tenham a natureza de aerviços públicos básicos.

•

Com efeito, nêo existe razAo valida para a Lei se limitar ao serviço mó ...1
celular. Ao ClA,bário, i,~B .. que • Lei também me. os ~ limitados e os
especiail. A .,...ibilidade da prestaçAo, em base corlle..cial, dOI serviços limitados a
grupos bem detemllnados, abre um vasto campo para inYestimentos pela iniciativa
privada, principalmente na área de transmiasAo de dados, que em lTUto contribuirá
para o desenvolvimanto do Pall. OI eerviços especiais, inclusive, jj 110 ho;e
explorados em base COITIef'ciaI com acentuado 1I1C8S1O, em beneficio geral (paga,
tn.n<ing, etc).

In!pC51S se, desse modo, ...... o att. T, do Pro;etc de lei, NI rom. da
pc eseme Emenda, a fim de que a fut1n Lei nIo fique resb ila ao serviço móvel celular e
abandone OI latVÍÇOI limitados • Ilpeeiail, em pnljulzD geral. Indwidoa mec Ite, os
MMçOIIirritadoa e MPIICia;' CXXlItituem um tal4XI Klrtil, capaz da atrair IlilsblilCiais
inIi 11m.*» por parte da iniciativa privada, gela ido ai .... egos • produzindo o
di 1i nvaMITe do do P.1a por ia lteI médio de nova forma de ..viços de
blla :xlI'i'U ika;e I I

o pojetc da lei em leU artigo T (5 r) rw1Ii..,. . . ClAJC'IIa&ts ••• 'ip1"6S81
tnaileires que tenham pelo meuOl 51~ do capitlll vdliide p.i1...c...., direta ou
ÍlGebli,18I1te a brasileiros". Em una. res 'a., ale08 a dlscriminaçlo ClAm • • 'ipi'818S
brasileiras de capitaJ esb8i1geiro, que foi lIboIida com a ,..ogaçIo do art. 171 dII
ConstItuiçio de 1.988. E.aae diapositivo discriminat6rio, r.dutcr cI8 • apacidade
tnsileira de libaorYer capitais para a ac:eleraçAo do deaeI NOIvimeI dU, foi .lbati\uldo,
. . . . . da ane.,da COIIIUlllcional"- 08, palo5 attigOI170 e 176 que .. 'r lia cem LINiI
eqlliparaçêo jI.ridica antr8 a upi'llllo -tnIi1eirOl" • a upesalo .........
co aturda sob • leia tnsileiru e que 1eI':-- _ Iede e ~ na Pais".
A reserva de melC::ado' um retrocesso ec:onOmico num Pala que nec::8$sita
atrair capitais estrangeiros para mitigar seu crOnico déficit de poupança externa. Na
~idade, o que conta é • ClA itI ibuiçlo dII empresa para aiar empregos, gerar
illlpCAtcs, abrir mercados ext&mOl e trazer ou fazer tecnologia. A Nlcionali~ do

•

acionista é 18QJndária. O coitlole estliltégico do Go't'emo, quando neceslano, se
_08 aInIVés do poder de cI8r, I_ai COiC8SsOes, legialar, ftacalizar, tributar e
desapropriar.
SIIIII dai SeaOu em

de

o.puqdo PAULO CORDEIRO

••

•

de 1.996
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Paula Cordairo
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EMENDA MODIFICATIVA

•
06-se ao caput do 8ft 3- 8
seguinte l'8daçAo:

t

"Art. 3- - A expIoraçAo de serviços de telecomunic:aç6es destinaaos ao COIib ole de
satélites de teleccmunicaçOes será outcfgado a empI esss brasileiras
constituídas segundo as leia brasileiras e que tenham sua sede e
8dministraçAo no País, fiMnc:eira e tec:nicarn8l lte habilitadas, autorizadas a
COI I8buir, '-IÇaI e op8i. satélites de taleCOlTUlicaç6es para provimenlo de
meios de teleCCltTU'lic:açees, nos termos da regulamentaçao".
JUSTIFICATIVA
O art 3-, do Pro;eto de Lei, retere-se a "empresas brasileiras habilitadas,
nos termos da regulamentaçlo...., o que, sem dúvida, diz muito pouco em relaçAo a
rNlt6ria tAo relevante, qual seja, a de permitir que grupos ptiY'8dos brasileiros
COI I8b uam e implantem sistemas de satélites de talecomuni~.
Pelo ProjMo de Lei, rwn mesmo fica explicitado que somente deverAo estar
hllbilitadas a receber co...08lslo p8r8 explorar serviços de te~as destinado
. , CCiibole de satélites de telewliunicaÇÕ8S as empresas que se disponham a
co I8b ul-los, WIça-Ios e, ainda, qa.- comproV.II possuir ~ técnica e

tbl8llC8n pera a

~._

A aIteraçIo pc oposta pela presente Emenda visa c:crrigir tal falha. A Emenda
adota 8 tenninologia utilizada na viget lta NGT n- OO5IDNPV - outubro de 1991,
Provimento de Meios e Serviços de r.lecomunicaçOas VIS Satélite, aprovada pela
Portaria ne 230, de 01 de outubro de 1991, da 8f1tAo Seaetaria Nacional de
Conulicaç6el, do Minlstério da Infra-Estrutura
•

•

a-

::;::.;-0 pcujeto de lei em seu artigo
I'6IItIUJg6 as COIn:ess6es "s empBS8S
bruileiras que t~ -- . ~m ~ menos 51 % do capital votante pertet ICIII dO, direta ou
indiieta... ie a Otalo,16lroa". Em suna, restabelece • dik:aiminaçlci COIlba ."'p ....
brasileira de c:apitaI 1 ba.gliro, qa.- foi abolida c:om a nrvogaçlo do art. 171 da
COhatlh içID de 1.988.
Eae dI,p<lSitivo dik:a jmjnallOt ia, redutor da capacidade
bruilen de absorver c:apitaia para a -=elentçlo do dllllsiVONimeilto, 101 substituído,
àave. de emenda CChititucional ". 08, pelos artigoI170 • 176 qa.- eaUlc lia cem In\a
jwfdic:a . . . a upesllo "brui1eiJ0I" • a up ..alo ".Upi818
col8titulda sob as leiatnlileira. que lei';" lUa
• UirWstJaçIo no Pala".

-..iperaçIo

A l'8I8MI de met cado é LnI reb ocesso 8CXlIIOmiCXl num Pais que necessita
atrair capitais esb Bllgeiros para mitigar NU aOniCXl déficit de poupa! IÇa externa. Na
realidade, o que conta é a COI Ib ibuiçAo da 8tTIpi eu para criar empregos, gerar
i.4JC)StOa, abrir metcados externos e bllZlti ou fazer tecnologia A MCionalidade do
lICionista é secundária. O COI.bole esbatégico do Governo, quonc:to ne-cessário, se

10
exIIIce aba.és do poder de • • I• • cOllcess6es. legislar. fiscalizar. tributar e
d II apropriar.

Sala das SessOes em

di 1.996.

Dep....... PAULO CORDEIRO
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EftENDA Nc.O!

EMENDA 1I0DlFlCATlVA

•

•

DI .. ao per égr aro único. do art.
4-•• seguinte radaÇIo:

OPa ágr ato único. A utIllzaç10 de sat6/ites esb alg8iroa lOITIet de será permitida
.. nIo houver meios de telecDlIU1ics9!11 equiYalentes dllponfveis pare
WIIWCÍf.I· ~_~O em sat6lites brasileiros. explorados em regime de Wilpostiçlo°. .

.....
o

;!Z

i..J
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JUSTlFlCATIVA

NII Exposiçlo de Motivos que encaminhou à aprcvaçIo do Exmo. Sr.
Presidente da República o cioanlentD denominado PoIltica de UtIlização de Satélites
de Telecomunicações, o Ministro de Estado das Comunicações foi petemptório em
Cirmar (item 12) que:

'12, Foi também assegurada p!eter6nda permanente à utilizaçlo de satélites
brasileiros, assim definidos aqueles que, de propriedade de empresa brasileira, se
utilizem de posições orbitais consignadas 80 Brail e a.Ijas estações de COIlb ole
8IlCOIlb em-se instaladas em tenitÓI ia nacionar.

o parágrafo único, do art.

•

,

4-, do Projeto de lei, nAo reflete a firmeza e a
oe;etividade desse posicionamento ministerial, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr.
Presidente da República. Usa o verbo "poderá" que traduz uma mera faaJldade e, por
conseguinte, nAo aSMglII1l, de modo algum, a desejada "preferência pennanent8 à
utilizaçAo de satélites brasileiros-.

Além de eleger a faculdade em detrimento da certaza, o pai égl ato únial, do
1ft. 4-, do Projeto de Lei, remete para o regulamento os tennos e a fama em que tal
f8c:uldade terá utilizada O'J nIo uti'lzada Em outras palavras, ficará 80 inteiro iWltrio
de cada GoYemo COIIC8deI ou nIo a p!efer6nda de uso dos satélites brasileiros em
face doi ~it8s esbalg8irol.

Entendo, de acordo aliás com o Ministro de Estado das Comunicaç6es, que
a pt eferência para a utilizaçêo de utélites brasileiros, pela sua óbvia importência para
o Brasil, deverá ter caráter permanente. P.-a tanto, é illlp'escindlvel que ~ fique
auegurada na lei de modo claro e objetivo, de forma a .. tomar uma obrigação
pennanente a todos imposta.
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EIIENDA MODlRCATlVA

[)6.se 80 a1.

.
5- • aeguinte

rwdIIçIo~

"M 5- - Serviço

....

....

de VÚlr Adicionado 6 • Cividede, . passível de ser
comercializada separadamente doi serviços de tellCCC1'UlicaçOeI que 8
aupCi tam, de b ~ de remoto de illf\Ji'm.r;~ lI, .1Wt•• 1dc l1IQ lP8"'BçAo,
.nnazenarn8ide, POCeslllilei.to ou dlstribui~ da mil li 181, ou que
acrescenta. uma rede de tellCCll'lUliC8QOel meios ou facilidades adicionais
especificas a.n alterar .. ..... cal8delílÜcas báicaa (serviço de
illfOi'm8ÇOes, c:OlleiO elebOi!ico, troca eletrOnica de docunentos e outros)".

'"

)(

UIl)
O')
O')

.....

-N

:;C;qo
NU)
.....

... 0

.... Z

JUSnRCATlVA

~...J

.30..
Com perfeita adequação 80s fatos e 80 que se passa no restante do mundo,
o ~áglafu pillleiro, de art. 5-, de Projeto de lei, declara que ". prestaçAo do SeMçc
de Valer AdiciOlIlldo nIc anc:teriza expIoraçAo de MrViço de teleccmunicaç6es,
independendo de outorga".

No ...tanto, para que 8 dec:Iara<;Ao da lei possa vir a .. CClIeI etizar no
calilPCl prático doa negócios, é imprescindlvel que • definiçlo de serviço de V.lor
Adicionado obedeça • l.1'l"I drande rigor tKnicc, 80b pena de .. confundir, a cada
PII'IO, serviço de VII/or adicionado com serviço de tellccmlni~II, ~ que
&pI111 .tam ir1ún'IeI'I» pcA dIA de c:cincidlnda.
Eutende que a definiçlo de serviço de valor adicionado, ccnatante do art 5-,
de Projeto de lei, pode ser melhorada no seu rigor técnico. Com esse intuito
apreaentc 8 presente Emet Ida.
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EMENDA MODIACATIVA

•
[)6.ee . , caput

se •

do 8tl
l1Idaç6o seguinte e lIduzJHe a ...
dois parágJ afos:

,

"M ~ • é. Unilo, uacizada • c:cbar pelo direttc de expIoraçAo de serviços de
talacomunicaç6es em bale cxmercial e pelo uso de radiof...qüênciaa com
finalidade comercial, nu candiçOes estabelecidas em regulanl8l1tD

§ 1· - Na COIlStiluiçAo da sua redu 81 uu:essionérias para expIoraçAo de serviços
de tellCOiIUlic:açOes em base com8l"Cial poderto utilizar, de modo isolado ou
a:mbinado, meios de tall":Qllunicaç6es "ópcios, cadidoa, alugados,
c:ampartilhados cu de outnI fonl. cbtidos COIibabJalmente de terceiros.
Poderio também pctilhar circ:uitoa, C3l8ia e freqü6nciae, dlllde que a
tacnoIogia eqngada permita que seja mantida a separaçIo operacional entre

.

_~8I.

§

r - é i,..1te •

tadacai08lllo para expIaa MrViçaa de telec:crTulic:aÇlOes em
bae camecc:iala facilidade de taltlém uplorá-lOl induItriaImenIe, ""pie que
IIID • rrliAti. taalical .. da poulYel de 8CClldo a:m OI reguIImentoa . . .

ra I .... regul8doi .. COIlipIeoT& dali..".
JUSllACATIVANa sua ntdaçAo onginal, o caput do art. ~ do Projete de Lei, atribui
COIllpetência à UniIo para ·cobrar pelo direito de exploraçAo de l6fViços de
tallCCliI..ncaçOes e pelo uso de radiofreqüências, nas candiçOes estabelecidas em
regulam&i lIDo.

•

A c:cbIarlÇa, 16m dúvida, , pertil'l6ilte; no entanto, apenas deve existir nas
hipóteses em que os serviços de tellcOOiUfiicaç6ea falem explorados em base
COIIIfIJ"'Cial, isto " a:m a finaJidade precípua de auferir lucro. NIo hj qualquer ,aZAO
dllda para se on&I8I a expIoraçlo dos l6fViços de tell:omuni~ls em base nAo
COI I NWCiaI (para uso privado, a:m fina a.ntfficos .. edllCIlCionaia, etc.).

•

eal.. IAli' .. alo iglalme.,te cabiveia no que diz raapeitc 8 c:cbIBlIÇ8 de
peço pelo uso de radiofraqü6ncia, o quallÓ de"erá acontecer quando tal uso resultar
de un ernpc eendime..te de fina COI 1IIItf'Ciail, amo seja. a CX1nItrUçIo e implantação de
aatérrtes de telec:orTUlicaç6es para provimento de meios • tal caiToI.

A Inllrçlo do paégiafo pi...eõro 8IiCXiilb. o ..... f\Ildamento ".,iberdade do
uso doa meiOl de telaccmunicaçOas
que OI expkndoIea de ..viços de
talaCOlTUlicBÇea de"em gaza . Com efeito, apenas onde existir tal liberdade será
pOIIlvel . . obter 8 c~ilhlzeçlo do uso dOI meioe de tel. :QIYU'l.icaçe ai exiatenteI no
Pala. til •• ml 110 I.ntido, pertI.... I.1tU de c:in::uitoI,
tr.q06ncia' ~
poaibilkW1e de tja 8ica que o Brasil nIo pode .. dar . , Ium de dllpaza.

o

ca_.

14
Par ~~,:"ir:.~.rr;A=' do paráglaro ~ ~em&ià o ~égrafu
pi ulleiro. Em "~~v.".,..,1te ca!lnrle de diIponibilidade de meioa e de
fllCilid8des de telecorTulic::llçee, atlilge as raia do 8bardo nIo .. peuniti, c:amo ho;e
.:cntec:e, ~ OI expIocadoces de serviços de telllCOOUlicaçOet em bae CX)j"wciaJ
nIo polIam t.11bém explorá 101 indultrialmente jlritD • outros _wptocedoies de

....<D

.

)(

..viços de telec:onu'lic:açOes.

·Cõ

u""

O)
O)
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EMENDA ADmvA

InainHe um novo seguinte art,
renumerando-se os demais:

- O. serviços de telec:omunicaçOes de que trata a presente Lei aerAo explorados
normalmente em regime de c:ompetiçalo e, excepcionalmente, em regime de
exclusividade. Havendo possibilidade técnica e ec:cnomica será obrigatória a
adoçA0 do regime de.c:ompetiçlo.

•Art.

§ 1- - A pcestaçêo de swviçoa de telIlCClfTUÚc:aç6es em base c:cmetc:ial deverá
obedecer 801 padr Oes de COI rfiabilidade, qualidade, efici6t leia, modicidade,
c:artes4a e outros que viet em a ser fixados nos regulamet ,tos e nas normas

•

reguladoras cOmplementares, de maneira a atender, do melhor modo possível,
aos direitos dos usuários e, igualmente, lhes pennitir o c:umprimet ,to do& seus
deveres.

,

§ T - Na 8xpknçalo de serviços de tlllllcornunic:açOes em base cxxnerc:ial deveria
... garantida • interc:onec:tiv das várias redes, a justa cxmpetiçAo entre
OI ,..~ prestadores e, _ o caso, o uso eqüitativo do COIrip8tente plano
di ruTI8I açIo na fOI IIIS previata nos regulamentoa e na nem. . reguladolas
wllplem.. rlarel, que, ot!I igatoliameille, aenli geI ido peta Ministério da
Canu1ic:IIc;6ea ou por entidade independente da COIlC8Uionárias de serviços
de tlllI::orrulic:lÇO 111
§

~

-

o. awviçca,

CX)jllpetiç60

de que tr.ra • plUI:1te Lei, eCJlbadOl em regime de
. . lo rwTUl8nIdos por PCIlÇOl fi:II:8cx. livremente pelos

15
epb adores doi aervIços. Na hipóteles do MrViço público móvel celular e do
..viçIO público fixo celular, o preço máximo, a ... cobrado dos usuéri08 aenIi o
canstante da PI oposta do respec:tiYo explorador na liâtaçAo para escolha do
c::cncesaionéri.

§ ..- - Os serviços expiO! adoa em regime de exclusividade estarlo sujeitas ao regime
t.rifério, WllfOime estabelecido na Lei n· 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. AA
Wrifas, todavia. terto a natureza de limite máximo a ser c:obI &do do usuário,
permitida a vwiaçAo para menor a aitério do respectivo explorador. AA tarifas
podei Ao ser diferer.c:iadas em funcIo das cal acterfstic:aa téa1ica e dos custos
upec:fficos PlOliemetd8s do atelldimeilto . . diltintos seguimentos de
UlUários·.
JUSTlF1CATIVA

o

•

•

Projeto de Lei em ponto algum do seu texto determina ser obrigatória a
wJoçIo do regime de competiçlo na exploraçlo dos serviços de telecocltunicaç6es em
bale c:omec cial, havendo pouibilidade *"ica e ecOIlOmica para tanta. Considero
absolutamente indiapensével que a Lei axrtenha tal tipo de mandamentO; OI
mOllopólioa, sejam de que tipo falem, de.em ser evitados de todas as maneiras.

Está ausente, tailbém, do Prc;eto de Lei qualquer tipo de norma regulando,
ainda que em termos gerais, as c:cndiçOes em que os serviços de telec:omunicaçOes em
base cx:metcial deYem ser prestados, mudo em vista os direitos e OI de~8f8S dos
l"8lpectivos usuários. A Pl6Wnte EmelIda procura suprir a laaJna do esquecimento do
usuário.
Oetenninando a Lei o regime de WlltpeÜçio na expIoraçAo doi serviços de
telecomunicaçOes em base c:cmet cial. • essencial que WI aste da Lei. pelo menos em
termos minimos. i6Çji as reIativaa • inteI WI I8dividade e adei operacionalidade das
v8rias redes, a justa competiçlo erdre OI respedivos prestadores e, .. o C8IO, 110 uso
equitstivo do plano de fUTl8fIIÇto, que de.eré ..,. gerido por entidade i Idependet Ite
da respectivas WI iC8Ilianiriaa•• 1m di ... ilal que ...na pOlia vir • prejudicar a outra.

Em .. Ido OI IIrYÍÇOI di telaccm.ri::8ç6es Plem.dos em regime de
competiçIo. OI p!8ÇOI comlSpolldelites de.aAo ... geridos pela leis di metcado,
dlw.cldo .....'P"llecidOllivrerr.. d8 peIOI rllpedivos upIoradoIes, CDllO, aliás, já
8Wi,tece, par ....h~. noe ....;ços di paga e dllV por auinatLra. Certamente, a
mrifa é ~

Ilal.. do qL!I nIo .. coac;na c:am o regal. de CDI __ çIo.

A Emellda abre wn. ... ceçAo' regra do .'atlll ilil6ido di Pl8ÇOIlivres rIO
que diZ respeito 110 MMç:o p&:CIico mó. . caIuIar • 110 ..... i9ç» P'CIIco fixo 011' .-. Pela
_ natureza e dimenslo, o ecpIoIador fica obrigado. obedecer 801 Pl8ÇOS constantes
dilUa proposta na Ilcitaçlo que o elegeu como pras·adot.

Os MfVÍÇOS prestados em regime de exclusividade su;eitam-se a serem
renuwrados por tarifas. que, todavia, teria a natureza de limite máximo a ser cobrado
do uauério, permitida 8 variaçlo para menos a a iltt ia do respedivo exptorador.
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EMENDA AOrnvA

lnIira-se um novo seguinte art
~..

os demais:

- Os serviços de telec:aml6licaç6es de que trata a pc8Mnte lei serIo

•AIt.

aplorados normalmente em regime de competiçAo e, excepcionalmente, em
I'8gime de exclusividade. Havesldo possibilidade técnica e 8QJi IÓlnica serj
oOrigatória a adoçA0 do regime de c::cmpetiçAo.

§ 1- - A pcestaçAo de serviços de tellCOiilunic:aç6es em bae comercial deverá
cbedec:er . . padI CIei de canfiabilidade, qualidade, efici6nc:ia, modicidade,
cortesia e outros que vierem a ser fbcados nos regulamentos e nas normas
reguladoras c:ompIementares, de rMneira a atender, do melhor modo possível,
aos direitas dos usuários I, igualmente, lhes permitir o cumpci"6.to dos seus
deveres.

§r

- NII

exploraçIo de uMçae de telllCOiluúcaQOes em base comercial de...-Ao
ser gaaltidas a interconedivida e a ir_operacionalidade da ~.iaa redes,
a justa c:cmpetiçAo entre C» respedivoa prestadores a, .. o c:aa, o uso
eqüitativo do W14I8t8i- pWno de runeI eç60 ...
11_ pnwiata ,...
r.gulei"dos e ". nam FI ,-.gullldoi as Wlij)IeIT.ltaes, que,
cA Igà)i iamec n, ... gII ido pelo MInistério das ~ ou par entidade
imp.ldellte das wa.lionárias de serviçal de tel ll ~I'.

ru

§

~

- OI ....iças pcl)Iico móvel ,.." ... a ~ fDcD cetI d- seria ,...,..... par
wr1fas • C» ..m;;a. pcjIIlc:o..esta ltua, limitados . . . ~i.!. par pniC;OOI focatlos
IMet ....18 pelos upIonidoIes doi a.vic;at. AI ta iras, toda.... ...ao a nânZ8
de limite máximo a ser c:ablado do UIUério, pelmitida a v.iaçIo para menor a
dr10 do respec::tIvo explorador e podeIlo ser dlfet er.ciadas em funçIo das
... ecterfsticas téalicaa e dos Q lItas especffic:as provenientes do atendimento
_ diatintoa NglIMNItos de uau*ioI(.
Q

JUSTlACAnvA

o projeto de Lei em ponto algum do

seu texto determina ser obrigatória a
edoçIo do regime de campetiçAo na exploraçAo dos serviços de telealmunicaçOes em
bese comercial, havendo possibilidade técnica e ecanomica para tanta. Considero
absolutamente indispensável que a Lei contenha tal tipo de mandamento; os
rnOI IOpÓliO$, tejam de que tipo foi em, deYem ser evitados de todas as maneiras.
Está ausente, também, do Pro;eto de Lei quaJquer tipo de nonNI regulando,
ainda que em termos gerais, as candiçOes em que os serviços de telecomunicaçOes em
bate comercial devem ser prestados, tendo em vista os direitos e OI deveres dos
respectivos usuários. A preunte Emellda procura suprir a lIIcuna do esquecimento do
usuário.
o

;! z
~...J

30..

..

17
Detenninando 8 Lei O regime de cowpetiçAo na expiai açAo dos serviços de
teIec:ommunicaç6es em base c:omet cia/, é essencial que conste da Lei, pelo menos em
t8m1OS mínimos, regras relativa. interc:onedividade e interoperac:ionalidade das
"*ias redu, a justa campatiçAo enb"e os respectivos prestadores e, .. o caso. ao uso
eqUit8tivo do plano de runeraçIo. que deverá Nr gerido por entidade independente
da respediv::" . CCII c ...ioIIáriaI. a fim de evitar que l.f1'l8 polia vir a prejudicar • outra.

Em lindo oe umçoe de tellOO1T1U'1ic:eçe.I, que nIo I.jl li de natureza
pública PI-tacIoI em regin_ de ai'4*tiÇIu, os Pl8ÇOI COi ......... ,de..... de ..rto Nr
gelidoI pll. . . de rneic:ado, de •• Ido ... _"tel.cidoI Itvr.n. . . . . respectivos
~ecIoi., aii"', . . . i* awilec:e. por~. nos ..... içoa de pege e de TV por
aainId&n. Certamei ... a..n6 ...n .'.meflto que nIo 18 coadllna com o regi". de
ai.ip8tiçIu • com a naILnrza dos ..viços públk:o·"tsb itas, Iimitadoa ...pe6ail.
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EMENDA ADITIVA
InainHe um novo seguinte art.
~osdemais:

"AIt.

- AI outorgas de que trata a ptesente Lei serAo ptecedidas de licitação. nos
termos da legislaçAo ptóplia. especialmente das Leis números 8.666. de 21
de junho de 1.993. 8.987. de 13 de fevereiro de 1.995. e 9.074. de 7 de julhO
de 1.995. aendo obrigatória a adoçA0 da modalidade CQlICCIII êt ida. A cada '
ai I08s,1o ai. eaponderá l.f1'l8 licitaçAo distinta e lm8 fonnalizaçao
etpeCIfic::a mediante • auinaturII do COIlipet1W1ta COIlb ato de c:onoeuIIo.

18
§ 1- - NIo será exigível a Iic:itaçAo nu hipóteses Previstas no art. 25, da Lei "- 8.666,

de 21 de Í'.f1hO de 1.993, ou quando OI MMços de telecamunicaç6es,
8brangidOl pela Plelllilte Lei, fOI em utilizar meios de telacanunicaçOes
CXlillWCializadOl par detelltOla da autOI izaçAo para CXlilD1iuir, lallçar ., opetar
utélltes de tele:xmunicaçOes para PIo.,.. meios de teleCOl1U1icaç6es
destinados • serem c:omerciaIjzecto& junto • terceiros.

§r

§

~

- o editais das CXli 1CDTênciaa, além doi requisitos exigidos peja legislaçlo PI ÓPI ia

., • •181 juIgadoa CXlilila.lltes peta autaridade PlOIlaoca da 1icitaçAo,
de.alo indlC8i. com • ma:. PlGCisIo posslvel, • ~ em qw .UniIo
li _Ide abrir rlCitaçlo para upIoraI lGI'Viços de tele CClITUliaIç~ B. • apazM de
CXllCDlla rr. cedoIogic:amelde com o l8tViçIO licitecIo.

- .... hIp6t I " de dispenlll ou de inexigibilidade da lidlliiçêo, nos tennoa ela

1eg·. laçIo IIÓPI iA, o Pleço • ler pego pelo outorgado .... fixd), em C8da caso,
pala UniIo, I...do Im vtltDo vuItD do in\'! tilllfJl JlU, o ... 11 ....... J*8 •
lOCiedade e o Pleço obtido em 11dtaç6es de serviços anéIogoI, resaaJvacIos OI
C"O' de uso de meios de telecolllunicaçOes comercializados par detelltOla de
autorizaçIo para CXlil61luir, lançar e operar satélites de teIB~~ para
pio...,. meios de tel8COlTUlicaçOes destinados a serem comerciah1edOl junto 8
... ceillOI".

JUSTIFICATtVA

_I

~ necessário que fique objetivamente dedarado na lei que as outorgas de
que eia trata serIo
IPI e prec:adidas de licitação nos termos da legislaç60 Pl6pria, na
hipóteM, as Leia números 8.666, de 21 de junho de 1.993, 8.987, de 13 de mbteiro

de 1.995, e 9.074, de 7 de~ho de 1.995.

'"
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~ imprescindlvel, também, que • Lei especifique quando haveré dispensa da
licitaçAo. o que ocorrerá nas opoI'ti6lidades espec:ifieadas no art 25, da lei ". 8.666193
., ainda, , . hipótese em que o fuUo explOl ador do serviço de telecoillu"icaçOes vá
utiIizIIr meios .de telecoillunicaç6es providoS par bt11P1 6S8S autorizada 8 COIiiltluir,
IaIIÇ8I ., opet. satélites de teleCOl1U1icaç6es para PIO..,. meios de tellcanunicaç6ea
d8Itinados 8 lei em comercializados junto 8 terceiros.

.'nte último caso, • dispensa da IicitaçAo se impOe em lazAo de que 8
altpnls8 autoiizada • CXli lltluir, IalIçai e opet8i sat6lites de telecomunic:aç&ls
necessita ser COIl<2Slíonária de serviço de teleconlUnicaçOes destinado 80 CXlilbole de
satélites de teleCOl1'U1icaçe. . ., par conseguinte, estanlI, par . . vez. tanlbéln sujeita
ilicitaçAo, COIlrOl". lIeviItD na Lei.
Certal_illt, nIo h6 . . !tido, ou mesmo legalidade, em. UniIo licitar para
accfher oa d"lI&i de wna .1 .... Bla que 8dquiriu o dIreitIO de _011 o ... comércio
em virtude de lidtaçlo (ou de dispel_ de Ildtaçlo). peg8l 1do o Pl690 CXliilpeteillll.

Em tw.ec ldo o pegai .... IID de um PI eço pelas outOI gas de que na. • Lei, 6
justO que oa ,.lpec:tiYoI editaiI de ca lCOi 161 m indjquem • 6poc:a em qw • UnIIo
lIiIIIMde 8brtr IMila;;Ao .... expIcnr I«*içoa de tell :~el • ".,,, de
CXliiCOrY'6t ma cacIoklgiCP 1TJr&i de com o 1IM90 Ildtado e, por1aillD, influir". CXlilipO"içlo
do ... 690 .... pego pc; ~
de 1.996.
Deplbldo PAULO CORDEIRO
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Dê-se ao § 2" do art. 2" e
seguinte redaç io:

10

caput do an. 3" do

ProjelO de Lei n" 1.287,-de 1995, a

"Art. 2" .................................... .......... ......................................................
.........

......... .

§ 2" & concessões para explo nçio de Serviço Móvel Celular seria
outor pias. por
meio de licit&çio. a empresas bra.sileiru, que tenham pelo menos 51%
(ciDqüatta e
um por cento) do c:apitaI voWlle e do capital total penenc:eznes
. direta ou
indiretamente, a brasileiros.

•

Art. 3" A exploraçio de serviço de telecomamiClÇÕCS destinado

&O

conao1e de

SIlélites de telecomunicações será outorg ada a dllpi esas bruile iru babilita
das, nos
termos da reguIamentaçio, que tenham pelo menos 51% (cinqOema e um
por cemo)
do capital vown e e do capital total pertencnttes, direta ou indiret
ITneme, a
1..-"':1 '
UI~CU"OS. "

ruSTIFICAÇÃO

Na fbrma prev ia pelo Poder ExeaJtivo, nIo bruile iros poder io cona uIar
Ilé
3% do capital total das concesaionirias de lCrViços de teletimia celular e
latélites

lIto porque o projeto determina que pelo me"", SI% elo cspinl votmt
e
ença a brasileiros. Como o capita1 de uma Sociedade ADõuima pode
ICI' (')J!I1h ulelo por até doia
de ações sem direito a voto, tczms , de acordo com o
o COiib ale estrmgeiro pode
.cipar com estes dois terços JOI1IIdOS a 49'~ do terço restante ( . votant
e). o que perfaz cerca

~

projelOtf

83 % do capital tota1..

•

"

Julgamos que tal panic ipaçlo é e'Xcessiva, notadamente IIIJID letOr
tio esttatégico
como O de telecomunicações, motivo pelo qual. mavá de nossa emend
a. limitamos a participaçAo
estrangeira a 49"/. do capital vOWlle e total.

Tal 1imita çjo é ainda maior que na maioria dos países deseuvolvido
s. Os Esnd ",
Unidos, por e'Xemp10, limitam a panicipaç10 estran gein em etnpies &S de
telecomunicações a 20"1. do
c:apital total.
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D6-se 10 § r do art. r do Projeto de lei 0° 1.287, de 1995, a legl'ime red1çlo:

" Art.

§

r

M

r ..................................................... ................................................

coocesJÕeS para exploraçlo de Serviço MóYeI .CeIular seria

outorpias, por meio de lic:itaç.lo na mOcI,Jid,de téalica e preço, a

brasileiras, que tenham pelo

meDOS

empies&S

•

5 I % (c:inqüema e um por cemo) do c:apiul

votame pertencem", direta ou indiret'mente, a bruileiroa. "..

JUS IlFICACÃO

o equilibrio emn: o poder econômico e a capacit1çlo laca Da exploBÇlo dos
~ços de telcc:ollllJlÜcaçõet é fimd'menul Noaa emendo pretende pnmir tal equilíbrio com a

..

de piUCesSO 1icitatório Da mod"ldade t4cnica e p~ . A regnl'mentaçlo do piucec!jmemo de

jouI:orgu já lerá, eatIo, YOItada pera OI critérios que megllrem a penic:ipaçIo maia d"'"W m:a du
jiDSltitui",çõet que 11 babiJitem à praraçto dos IerVÍÇOI.
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TEXTO/JUSllFlCAÇAO

Substitua-se a expresslo "Serviço M6vel Celular" por "Serviço de Telefonia Celular"
Da emen", DO capat dos artigos )' e
e DOS parágrafo. )" a"" do art. do projetõ de lei N" 1.287,
de )995.
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ruSTIFICAÇÃO

NIo se concebe mais que o serviço de telefonia ce/ular, assim denominado em todo o muDdo, seja
caracterizado apenas pelo seu caráter de mobilidade. A emenda que apresentamos objetiva corrigir o
lapso de redaçio constante do projeto através da design'ç'o correta Serviço de TeJáoaia CclaIar.
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Adicione-se ao Projeto de Lei o seguinte Artigo, renumerando-se os

demais:

r.

-Att.
As restrlç6es ao nlvel de particlpaçjo no capltJll vomnte
das empresas concessionárias dos serviços de que tratilm o Att.
Z-. §Z- e o Att. r cessarão 8 partir de 31 de dezembro de 2002. ..
JUSTlFlCAllVA

o estabelecimento de prazo para limitações à participação

•

•

do capital estrangeiro em empresas concessionárias de serviços de
telecomunicações constitui solução de compromisso para a questlo da
reserva versus a abertura do mercado necessária para promover o
desenvolvimento do setor de telecomunicações. Os planos ambiciosos
de expansão. recuperação e modernização. anunciados recentemente
pelo Ministério das Comunicações, nAo poderão ser executados
semente através de aIocaçOes orçamentárias e recursos provenientes
do setor privadO nacional. sob pena de comprometimento de outros
setores cnJciais como transportes. educação e saúde.
Por outro lado, o Congresso Nacional .. poaic:ionou de
forma clara. quando da supressio do Artigo 171 da eo..tituição
Federal de 1988, sobre a nAo discriminação ao capital estrangeiro de
uma fonna abrangente. A limitação ao capital estrangeiro na fonna
Pi~ta pelo Projeto de Lei do Executivo Federal conftIta diretamente
c:an o posic:ionamet lto dO Congresso Nacional. Auim. a Emenda
AdItiva ora pwposta busca ccnc:iliar a proposta do Executivo axn 8
viIIo de um futuro met cado abeI1D. global e ccmpetItivo em linha cem
os interesses nacionaia de crescimento e globalizaçlo.
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E!'IENDA No. 04
RJ
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lImI.Ll'i/U lt1a4
Insira-se no art. S", a expressão "em caráter
comerciar, ficando o artigo assim redigido:

-

e

"~

a Unl'o autoriDdII a cobf71r pelo direito de exp/of71çlo, !!!!
Clntter comeceia/, de serv;ços de telecomunicaçOes e pelo uso de
f71dlofrequéneias., nas cond/çOes estabelecidas em regulamento. "

•
JUSTlFlCATlVA

A CObrança da taxa de exploração já se justifica no
caso de operação comercial visando ao lucro e não no caso de serviços
de uso privado. ou com fins científicos e educacionais.
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o art. 3° passa a ter a seguinte redação:
"AIt. r - A explof71çlo de setViço de telecomun/caç6es destinada
ao controle de satélites de telecomun/caç6es sen outorgada a
bruJlelros ou empresas constituldas sob as leis bf71slleiras e que
.,ham sede e administnlçlo no pais. "
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o texIO da proposta governamental cria uma reserva de mercado
QUe

se tomou inc:cnstitucionaJ após a ravogaçlo do antigo art. 171 da

-

!
,
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Constituição de 1988 e a elimin açio, nos novos artigos 170
e 178, da
distin ção discriminatória entre empr esas brasileiras de capita
l nacional e
empr esas brasileiras de capital estrangeiro.

NIo sendo estabelecidas na Constituição i8Sb ições relativas •
comp osiçã o do capital, nIo cabe • legislação ordinária
faz6.k ). A
urgência de se maximizarem os inves timen tos diretos para o trfplic
e

propósíto de alar empregos, ,eM çar o balanço de pagamentos
e
atend er rapidamente • dema nda reprimida toma desac:onse
lhével a
restJ içA0 previ sta no projeto governamental.
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o parágrafo único do art. 4° passa a ter a seguinte redação:

s.,

-Parágrafo único • Pode rá
dada p,.,. ,."cl a j utlllZ llçlo w
satélites brasileiros, sempre que for comprovada a dispo nibili dade
de acess o, em condlçOes competttlvas w preço e qualidade
de
serviço. -

JusnF lCATlVA

•

•

Numa econo mia comp etitiva e globalizada, as empr esas
nIo
podem ficar à merc ê de investimentos apenas planejados. com
possf veis
atras os de exeaJÇão, nem ficar sujeitos a preços e condições desto antes
das acess íveis aos competidores exter nos.
Dond e a neces sidad e de se $libor dinar a preferência aos satéli
tes
brasil eiros à efetiv a dispo nibilid ade_ de espaç o e ao suprim
ento de
serviç os ~ que nIo disloi çam. a estrutura de
o lStos dos

usuários.
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O §21' do artigo 21' passa a ter a seguinte redação:

,

""
-._._•••••. __ •••_._. _ •••.•••_-_.. .
., 1- • .
Móve l e
f Z- - As conce ssOe s ".ra exp/o raçlo do Serviço Ce/u/dea, servi
ços
Fbto., dos servi ços espe ciais e limita dos, assim como
a
çlo,
de valor adicionado, serlo outorgadas, por meio de IIclta
e que
bnsil eiros ou empresas cons tltuid as sob as leis brasileiras
,
atória
obrig
o
,."ha m sua sede e admi nlstra çjo no pais, send
e de
have ndo poss ibilid ade técniCII e econó miCII , a adoç lo do regim
comp etiçjo . ,.

•

Jus ilFUT 1VA

....

O texto da propo sta governamental cria uma reserva de mercado
da
que se tomou inconstitucional após a revogação do antigo art. 171
e 176. da
Cor.stituição de 1988 e 8 eliminaçAo, nos novos artigos 170
nal e
nacio
l
capita
de
distinção discriminatória entre empresas brasileiras
empr esas brasileiras de capital estran geiro.
NIo sendo estabelecidas na Constituição rasb ições relativas à
o. A
ccmposiçIo do c:çita I, nIo cabe à legislaçAo ordinária faz6.I
e
tríplic
o
urg6nc:iI de .. maximizarem os ÍfI'Iestilllelltos diretos para
o balanço de pagamentos e
pi~to de a1Ir empr egos, ,ero.ç ar
a
... iCIIIr rapidamente • dema nda reprimida toma desac onsel hável

,

' .... 1çIo prevista no projeto goooemamelitaJ.

MIo há outrosaim justificativa para .. limitarem as CX)I CMs6 es 80
peto
Serviço MóYeI Celular, em vista da a..sc ellte importAncia assum ida
Serviço Foco Celular e pelos serviços especiais e limitados.
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Puáqrafo unico •. o. recur.os provenientes da cobrança d. que tr~
ta •• te artigo .erão de.tinado. ao Ministério a. Comunicaçõ..
para
aplicação no de.envolvimento do • •• rviço • • das competência. atribui
das ao órgão regulador.

JUSTIFICATIVA

o Excelenti •• imo

•

S.n~or

Pre.idente da República, ao . • ubme~.r
i .l.vada apreciação do Congre •• o Nacional o Ant.proj.to d. Lei coR
tendo regras bá.ica. que v.nham a di.ciplinar a outorga da •• rviço •
.ov.l c.lular, vi.ou pr.cipuament., at.nd.r ao. aa.eio. da .oci.dade
que clamavam por maiores inv•• timento. no •• tor de t.l.coeunicaçõ•• ,
o que .f.tivamente .ó •• ria po • • !v.l coa a participação da iDicia~
va privada na exploração d •••• • ·.erviço. d. tei.comUnicaçõe ••
IDtretanto, • consid. r ando a . extinção d~ rIBTEL-rando da Fi~
calização da Tolec~·:~i.c açõe. - -...,-;os recur.o. er_ destinado. ao
Ministério das Comuu.~aç o •• , tornou-•• imperio.o as.eqarar-lhe a ~
nutenção de receita. vi.ando i .ati.fação dos .ncarvo. daco~ntes
do proces.o da outorqa, f18callzação e da.aaYOlv1mento tecnelóvico
do .etor.

-.u,

po18, o propó.ito da _nda qu.,tal ~ re41qldá,at.R
d. iqua~nte ao disposto no iDci.a XI do art. 21 c!a omsútuição F!,
. daral, redação dada pela S-nda omsútucional nO I, d8 1~t5 que,daJl
tre outro., .... ia o órqão rev1Uador, faDçm boje atzUndda
ao
Mini.tério da. eo.anicações.
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INCISO 19

CI~C:A- e- r -ECNOLOG IA, COHUl lICACAQ e · ÍNFORMÁTICA

HEUO ROSAS

•

Incluir inci50 r ao anigo 1:', parigTafo 1:':

Parágrafo )•• Se • legisllçio do pais de origem do capiuJ esumgeiro. sócio da
empitsA licitante., exigir que • panicipaçio do apitai externo naquele pais, especi'lmente
nas atividades referente a esta lei, seja menor que o pen::euwal definido pelo paragrafo
acima, prevalecer-se-a o instituto da reci piocidade de trawnento.

26
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o assumo é polêmico, controverso e vem sendo debltido desde a IIQSSI Constiruiçio
1bIII, ensejadQ na emenda COIlStirucioiW que redefiniu o conceito de Clpital n'cional.
fixando aprnI' a condiçlo de dliplt:U bruileira. Seudo lSIÍm, seria especifiClJDdlle
replamentado cada setor esttIlégico nu lesisllções infta-collSlitu.cionais, com rd'çlo às
proreçiles 10 capital nativo.
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Na quesrlo em tela. acertadamente, o Eucurivo define essa IlÍftllçlO na
"POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE SATÉLITES DE TELECOMUNICAÇÕES", em
lUIS Elpajeio de Motiyol , ilelll 13 e DIRETRIZES ildlS 5.1.1. e 5,1.1.2. pocém DIo
lUbIcreYe ara pmnisp DO texto do Projeto de Lei ora PICIpOSt.:l.
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&Ia paticuIaridade definida pela PoIitica plOposta. dlCOliba respaldo na posiçIo
firme do Miaistro 'S é aio Motta, na opornmidade da 14M II itaçIo da pcll Me
repIament.açIo, dia 11 de IIOIidllbio, quando enfatiZOI a !!eC"·jdlde de o Brai! CUidai
com OI aportes DIo IÓ fiDlilceiroi, mil tlmbém de tecnoIosia e de "'O do capital
...,.pro. em contrapartida, nIo poder se ia indiscriminar esta participaçlo, e Iim.
jI6 mc:ida pelo principio, consagrado na diplomacia intcmacional, da recipc ocidlde

..
Podem argumentar os pragrniricos que a soberania é
sempre relativa. Podemos admitir que ela seja Sdlipl e relativa,
quando se pmende absoluta: u concessões que se fazem
podem ser explicadas pela circustânc:ia histórica. Mu quando
homen.~ públicos aceitam a limita.çIo da soberania de seus
Estados, sem reeiplocidade, o problema passa 10 campo da
mais elevada ética, a do I espeito i própria naçIo. As
diferenças entre u nações (dimensões territoriais, popullçlO,
desenvolvimento 1ecno1ógico) nIo aurorizam a urnas a
imposiçlo de sua vontade a outras, da mesma forma que um
homem armado nIo está autorizado a submeter outro homem
i sua própria vomade'.
Também soin
'IIÍ=oIldl no Jornal FoI..
debare congressuaJ quanto
telecomunicações escreve:

. ~.,~

I

Deputado Roberto Campos - PPBIRJ, em matéria
t"aulo. em 10.11.95, manifestando-se soin o recente
leo'"Oililul!çIo da legi.IIÇIO norte-americana de

'A Jegi.I·çlo none-americana de 1934 limita a ... tic:ipaçlo
estrangeira a 20% nu tdec:omunicaçc'es. rescriçIo pestes a
. . diminada na IIC'NI lei ora soin exame no COh81tsiU em

WaslJinston. Esta adowá o principio de le"...cid·de, islo é,
serlo livres os in~estiillentos dos países que nIo imponham
~ a imlestilDentos none-americanos. '
C".on("tme o exposto, a presente plOposta de emenda visa instnunentaliDr a polióca,
ora definida pelo Executivo, i Jesi,I'çlo rep1amentadora.

\

Apenas para ilusw esta justific:açlo, vale registrar a matéria veiculada no COfTeÍo
Brazi1iease de 26-11-95, de lUtoria do jornalista Mauro Santayan&; denominada "Vargas e a
Quar'o Nacional', que esclarece e robustece a posiçio defendida pelo Ministro Sérgio
Mona:

'A noçio de Estado pressupõe soberania absoluta. O

poder de um Estado, nos ümites de seu território, 010 pode ser
comrariado por nenIwm outro poder. É evideme que - sem
perder a soberania - os Estados podem negociar com os outros
F.,dos concessões m"m"' e que só tem fimd.mento ético
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quando rigorosameare igual. Em diplomacia isto se dtarna
lepvid'de Um pais atn a outros países os seus panos, mas
é fteCe'sjrio que os outros também a ele abram os 1eUI. O
espi'ÇQ aéreo sob detemrindado território é hnqueado
lICrDnaVeS de outro pais. mas seria concado subaJtcma se a

ele nIo a fosse fTanquea.do o espi'ÇQ aéreo dos países
benefici·dos. Tomemos um exemplo próximo: o da aavepçlo
de cabotagem. O Congresso abriu a ellipleKS esttanseiras a
MMg'çlO nas COSlU brasileiras, o que era antes vedado. Mas,
no cwllpiilllleiilO desse .dispositivo constitucional, o Brasil está
moralmente obripdo i obter (mesmo que nIo a UM) a """""
COi* ~slo por pane du na.ç6es que se beneficiarem diao.
Troc:alldQ em miüdos: navios noncs americanos IÓ podan ter
1i0E...,a pata navegar erme os ftOIIOI portos
se navios
bruiJeiros foran autoriDdos a navegar entre os portOS aone
lIDei ic:all... Fora diao esw ali.. reramciando uni1atcnJmerue
. . IIOSIOI direitos lOberanos. A mee IA coisa se pode dizer da
apIoraçio doi recursos liWwnis. Se ai"" t norte
1lDiiric:anas podem explorar o miDério de faro no Brasil, a
Vale devera dispor do direito ele abrir minas no Aluc:a..
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. Paragafo 19

CItNCIA e TECNOLOGIA, COMUN I CACÃO e INFORl1ÃTICA

Htuo ROSAS
1ImIJiS1U IWO

Incluir como parágrafo l- ao artigo J-, renumerando-se os demais:
Parágrafo \- - Se a legisl'ç1o do pais ele origem do capital estrangeiro. sócio da
ellipreu licitante, exigir que I participaçio do capital externo naquele pais, especi.lmeme
nas atividades refeeme i na lei, seja menor que o peltelttual definido pelo parigrafo
acima, prevaJecer-se-i O instituto da reciprocidade ele tratamento.

JUSlltlCACÃO
O assurtto é polêmico, controverso e vem sendo debatido desde a nossa Constituiçlo
atual, ensejado na emenda conatitucioiW que redefiniu o conceito de apitai naçional.
fixando apenas a condiçlo ele Bllpiesa bruileira. Sendo assim, seria espo:ificamcme
regulamentado cada setor estralégico nas legislações inlTa-constitucionais, com rd'çlo às
proteções ao capital iWÍvtl,

28
lo na
Na queSllo em tela. acertadamente. o Execurivn define essa Sjt"lç emS",
AçõE
~ ' -. DE SATÉ LITE S DE TELE COM UNIC
"POL ÍTICA DE UTT· -5.2. 1.2,. pocw. Dio
suas Elpo !jdo d, V, . _,- __m 13 e DIRE TRIZ ES itens 5. 1.1 . e
subscreve caa pmn'\M no lCXIO do Projeto de Lei ata proposto.

Io
&ta panicuIaridade cIcfinida pela Política pi oposta. encontra respaldo na posi-;:
da pr leme
firme do Miaiaro Séraio Maaa. na opommidade da apresemaçIoo Brual COlar
resuJamentaçIo, dia 21 de lWWahbiO, quando enfarizoo a neccssidade de
do capita1
COII1 os aportes RIo só fiaanceiIos, mas também de tecnologia e de JCStIo

em contrapInida, nIo poder.se ia indiscriminar esta putic:ipaçIo, e sim,
e
pe....eã.1a pelo principio, c:onsqrado na diplomacia internacional, da Itcipl ocid'd

estraJi8eiro.

l no Correio
Apenas para ilustar esta justific:açlo, vale registrar a matéria vejn'l ld
'Vup s e a
Brazilieuse de 26-11-95, de autoria do jornalista Mauro Saurayana; denominada
Ministro Sérsio
()'C't lo Nacional', que esclarece e robustece a posiçlo defendida pelo
Moa&:
'A noçJo de Estldo pressupõe soberania absoluta. O
poder de um Est'do , DOS limites de seu território, Dio pode ser
comrariado por nenhum OUU'O poder. É evideme que - sem
perder a soberania • OI Estldos podem negociar com OI OUU'OS
Fado s CODCesJÕes m'-m"" e que só tàn fimdanemo ético
quando ri~ ipal. Em diplomacia iSIo se chaDI I
lepiicid'de Um pais abre a OUU'Os países oueu s portos , mas
é te "Sin o que os outros também a ele abram os lCiUS. O
"P'Çt I aéreo sob deIennindado território é tranquado
aaon&ves de outro pais, mas seria conc:esslo subalterna se a
No a foae fiuqu eado o espaço Iéreo dos paíIes
•
benefirilctos Tomemos um exemplo ptóximo: o da.." SlçlO
de cabotagem. O Consresso abriu a aup.e su ~ a
narw g.çlo nas COSl&S brasileiras, o que era .lUes vedado. Mas,
no Giillpi iliatlltO cleue dispositivo consàtuc:ionaI, o Bruil ará
moraJmeme obrigado à obter (halli o que nIo a UIe) a m lia
diIIO.
COI" ",tO. ~ pane das llIÇ6es que se beneficiaran
ter
podem
Trocando an miúdos: navios nones americaoos só
licença pan navegar emre OI llOIIO I portO l • nmos
bnsiJeiros foran autorizldos I navep r entre OI portos none
americanos. Fora diIIO eswa ilOl renuncianâo unillteralmenre
IOIllO IIOI direitos soberanos. A mama coisa se pode dizer da
expIoraçIo dai rtCUI"IOI liabti ais. Se GilP' r I nane
americ:anu podem explor ar O miDêrio de faro DO Brail , a
Vale deverá dispor do direno de abrir minas no Alasca.
Podem argum entar os pragmáticos que a soberania é
wmpre relativa. Podemos admitir que' ela seja wmpie relativa,
quand o se pretende absolu ta; u CO'Ces5ÕeS que se fAzem
podan ser explic adu pela circustància histórica. Mu quaudo
homeM públicos aceitam a limita.çlo da soberania de seus
Fstad os, sem recipr ocidad e, o probl ana pusa ao campo da
mIiI elevada ética, a do respeito à própri a na.çio. AI
di&ae oçu attre u li&ÇÕeS (dimensões territoriais, poplll'ç1o,
cIeIenYoIvimento tecnológico) nIo autorizam a umas a
j"'jmi çlo de sua vontade a outras , da mesma forma que um
hontem U1llId o RIo está autorizado I submeter OUU'O homem
• lUa própria vonta de'.

em matér ia
Também sobre o tema, o nobre Deputado Roberto Campos • PPBIRJ,
o-\e sobre o recent e
ve;"d lda no Jornal Folha de SIo Paulo, em 10.12.95, mallif eaand
none-americana de
debite c:ongres.suaI quant o a .e"'ollilul&çIo da legi.l lçlo
teleco munia çôes escreve:
'A !esis'l çlO none-americ:ana de 1934 limita a penic:ipaçIo '
praia a
~ a 20% nas teleco muric açêja, resaiç Io

29
... eliminada na nova lei ora sobre exame no COI'lPt5iO em
Wubinglon. F..Sli adotará o priDcipio de ,ep...rid·de. isto é.
.to livres os imestimeml')s dos países que RIo imponham
~ a nr.estimentOl none-ameriCiDOl.·
ConfOrme n ecpolZO. a presente proposta de emenda visa insrrumentaIizar a política.
cn definida pelo Executivo. ilqti·laçto reSlllamemadora.
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b..ira se um novo seguinte art.

- ~se OS demaia:

'M.
No prazo de até (seis) meses, contado da entrada em vigor da
p'esente Lei, as cor.cessionárias de Serviço TelefOnico Público, sob COi.b ele societário
estatal ou privado, q..- explorem, ou pretenciarl'l explorar, o' Serviço Móvel ou Fixo
Celul., deveria c:onatituIr .......... lUbaidiária, na qual obrigatoriàmente deterAo pelo I
menae 51% (c:inquenta e ~ por cento) do respectivo capital vota.le. Tal empresa terá '
como objetivo principal 8 expIoraçêo do Serviço Móvel ou Fixo Celular e para ela, se e
c:ao, de ...rã ser baillfetida. ntlpediva conc:esslo e bem assim os bens vinculados à
aplcnçlo do serviço.
Pa'gnrlo .:.uco - O nIo 8I&ndll1leiltu . , estabelecido neste artigo, no p!BlD
usinal8do, dará • UnlIo e direito de declarar extinta, por caducidade, • COi iC8Sslo
para explorar Serviço MóYeI ou F'DCO Celw. outorgada à respectiva COi lC8SSionéria de
Serviço TelefOliúc:o ~ico, noa termo. do art. 38, da Lei n" 8.987, de 13 de fevereiro

de 1.995."
JUSTIFICATIVA

Ê reconhecida mundialmente a conveniência de que o serviço móvel
celular seja explorado em regime de competiçAo. Até mesmo nos paises em que os

30
mono pólio pelo EstadO,
serviç os de teleco munic ações sAo explo rados em regime de
celular, penn itindo -se que
têm sido abertas exceçOes relativamente ao serviç o m6vel
Exploração.
empr esas sob COIlbole privad o concorram com o Estado na sua
o regime de comp etição só produ zirá os
s condiçOes legais e
efeito s benéf icos que dele se espera, se forem asseg urada
as do serviç o móvel
mate riais capaz es de tomar a competiçAo entre as explo rador
celula r a mais justa possi vel.

~ certo, por outro lado,

qUe

lment e da
Ora, a prest ação do serviç o móvel celula r depe nde funda menta
haver justa COilipetiçãO
rede de telefo nia pública. Em via de consequência, deixará de
o uso da rede de
entre as explo rador as do serviço móvel celular se, por exemplo,
o para a outra.
telefo nia públic a tiver um tratamento para uma e outro divers
Na prática,

nAo existem meios seguros e objetivos para se verificar a

confu ndind o-se em uma
iguald ade de tratamento no uso da rede de telefo nia pública,
~"ária de serviç o de telefo nia públic a e de
mesm a empr esa as figuras de cor.~ .
Pia
_.ar, como acontece hoie no Brasil.
concessionária de serviços mó\i\:
:lS entre os serviç os sIo as mais varia das e
possi bilida des da utllizaçAo dP
dificíl imas de lei em detectao.:._

...

modo, que a lei procure evitar esse estad o de coisas. A
ssion árias do serviç o de
melh or mane ira para fazer isto, é obrigar que as conce
possam explo rar o serviç o móvel celula r indiratamente, através de
~I se, desse

telefo nia públic a só
COi Ib olado ra e
outra empresa. A exist6ncia de duas empresas ainda em se tratando de
enorm emen te a verific ação e a
COi di olada ou mesmo de subsi diária integral, facilitará
coibiç ão da prátic a de subsi dios entre elas.
dos
Ness e sentido, submeto a presente Emenda à alta consideração
para a melho ria
meus dignos pares, certo de que 8 sua aprovpyão em muito contribuirá

das telecomunicaç6es

"'<D

no Brasil.

Sala das Sessões, em
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Depu tado PAULO CORDEIRO
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Acraacantar u. novo parágrafO ao ar t . 28 • co •• aagua:
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° plano

da num.r.çlo sari garido pa la próprio l'Iiniatiia d.a COlllunicaç8a. ou por antidada indapanda nta do. aparadora.,
da
do
,aodo a tratar da forma justa a nlo diacriminatória a oa provadora.
I arviço lIIóval calular.
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ftodifiqu.-a. o Art. 2 1 • que p •••• a r.zar:
-Art. 28 - Sarviço 1'16val C.lular i o aa r vi ço da talacounlcaç8a • •óval tarra.tra . abarto à carraapondlnci. pÚblica que util!
a aiata.. d. radioca.uni ca ç la COlll técnica calular a i i ntarcanactado

!
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i r.d. pública, incluindo aa aplicaçOea co.pl ••• ntar •• ac ••• óri. .
ou
a ·proj.to. a •• ociado • •utoriz.do. pala ftini.tirio d•• Co.unic.çO ••• •
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o .rt. 21 co.o propo.to
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.30.

.ntario~.nt.,

~.o

do •• rviço p.r. Tp.(or.lhO •• ) ••• ir•••
poa • •c ••• óri •• ou co~l ••• ntara • •0 .arviço
•• nt.çlo .i.pl•• a t.adi.t., a d. alto valor
~ad .. .tr.vi. d. ••••• infr.-•• trutur. u••d.
iul .r. O op.r.d~r d. b.nd. · ·.· ji provi •• t.
iu.g.. propo.ta , .qu.l. ji con.t.nt. d. 1.1
lico.Cl.! nl 8.981/95).

por •••• plo ,o
rur.i., que .10
aplic.principal(SftC) , .. 18pl..ocial, pod.ndo •• r pr•• p.r. . . u S. r viço R6v.l C~
tipo d. aplic.çlo• • l1nd. Conc ••• e•• d. S.rviço.
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ftodiricer § 4; do Art. 2;, que p.e.e • rez.r co.o .agua:
§ 4; A. antid.d •• axplorador •• do Sarviço ralar Dnico Públ!

;co rica. obrig.da. a provar intarconaxlo da aua. rada. co. o
~arviço_
' ftóv.l C.lular a praços a condiçea. ju.ta • • razoivai. a da r or.a
nlo!
idiacriminatóri., com ba •• no cu.to aconD~ico da rornac.r a in tarcon.,
\ : xlo am a1."
I
I

I

JUS T I r I t • ç • O

A intarconaxlo i, talvaz, o ita. i.olado •• ia i.portanta •
laratar a co.patiçlo, u•• vaz qua u. doa compatidora. datá. o c ontrola
I

........---------------, .
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Acra.canta-.a u. novo parágraro do Art. 21, co.o .agua,ranu.arondo o. da.ai a parágr.ro.:
-. lia 'naca •• ária autorizaçlo právia do ~ini.tirio daa C~
,.
.unic.çDa. para aplicaç lo do Sarviço ~6val Calular para aataçaaa
ri- I
•
Ixa. a. áraa. rurais a outra. nlo atandida. pala Sarviço Talar8nico Pú- I
lico, ba. co.o para talaronaa da uao público.-
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A adiçlo do parigraro propoato poaaibilita o atandi.anto da
hacaaaidadaa aociaia da ror.a ai.plaa, .a. parda da ta~o a aa. burobracia, co. o uaa da inrra-aatrutura do SRC. Ali. diaaa, torna iguaia
~a aituaçaa a da. opar a doraa daa banda. -Ae a -S- quanto i raculdada da I
~raracar taia aplica;aaa. rinal.anta, a anua da provar taia
aarviçoa,
~a carátar aacia! nla po~a racair apanaa aobra u. do. coapatidora..
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Acra acan tar u. pará graf o
ando oa dama ia:

Art. 2D, co.o a~u., ranum~

.0

co~
-, Oa dira itoa a obrig açea • • 10 oa .aam os para todo
ito de prov ar toflaa ioná rio do Sarv iço ~6vIl CIlu lar, qUI terá o dira
ito da ofar aa ai Iplic açel a do aarv iço qUI aau co.patid~r ta. dir.
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u.e ~a.a. pa sao a ou . r ili.da poda utilizar da sao capacidade
para praataçlo da ua ~aamD aurviçu.· ·
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Est • • diç l o á a.stinci.l para evit.~ a nonopol1z.ç!o de se rvi
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EMENDA SUBS1TTUTIVA AO PROJETO DE LEI N-1217195
(Do Sr. Miro Tcixr:ira)

•

Substituam-se os anigos I·, r, r, 4· , S·, 6· e r- do PL
rr" 1287/9S pela seguime red'çio:

c..,itIdo I

..,
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An. I'. Em Lei emhclcc:e objc::tivos.. plDiCÍpios e din:triz:cs da Política Nacional de
Tda:wnmicações, cria a Conrinio N·c:jmel de T............ micaÇÕC5 - CONAT, cIiIp6c lCIbrc a
organiza,*, das ~ públicos de teh
unrin9"c' e o rqimc juridico de sua explonçio e auIDriza
o Poder Executivo a plCJiW9U a ra:sIlVIUi'aÇio do sjstrmp Tclcbrás, DOS tcmIOIS que cmhclcc:e

~

o

;!Z

ScIçIo I

i...J

. Dal 0bjc:óv0I. Pria:ipias c ~

.30..

AlI.. "r. A PaIiIica Nac:jmel de T L. '8emjaç&s tem por objcIi~ II _
quaisquer F .. o 8CCIID _ 1Cii~ púNicnI de "10 .. ,mjações, iIIIIiICr a lObauia c a
il8pMbdc It.. "ia) cio Pais Da pn=mçto de scniçoI de t h M"iiiicaç6m e ampliar piCCi i.Ii' de
• Clp'cinçlo ". M,.I . . . aãvidIdcs de JI CI'p'iA . i
WJhiuw::uDJ C pmchtÇlo de bcaI C iCiiY1çal ele

'. •.. "'in<*'.
Art. ~. .... lIiaP ai objc:IM.:. ela PoUtica N·c:jmel de ~·Ic " ,io ... "'i O
pI'NiFIH 'UI. e a CX"O'çIo da.t aIividadcs de le' Milimicaçla dcYcrio obIcnar d.CSbira M ,"'. . aGI
MII'jncrs piiax:ipiol e dircaiza:

a) ê h.. IIbilidadc da Uaiio asqufV a todos o ~ de fruir cIircwDi:arz: os
lCii .1çios públicos CU" ri'i s de tele ... mja9"c' JII"""Ô" por iDlcnDédio de . - raie pública ÚIIÍc:&,
de 1mbiIo Dlc=jmal e
h••',- $d', iDimcnupco;
b) todos OI lCn'iços páb1ic:os paifáicos de ti : ".!IIica9"c' tcrio ecpIc:ados CID
' ..... de ".p.pençlo aID'C GiIp.cctdiaDtUlOl QAi&ic:iais da iniciativa privada. """,m.... ou&arp de
.. 'n e pcnnisslees. a:mprc pt
tm' de proa:uo licimário;
c) a qualquer pessoa podcri ser ourorpda &UIDriz:açIo ph""'" iA para utilizar Ic::cur_
de t i M'Fimica,,*, an pro.. eiIo p.óp'io. pua a:u IdO iCiUÍIU e exchrsivo. vedado o nxnpeni· ba"""",
ou a pi
çio de.:mço de te h 'irimja9"c' pan t:rccirOI. aiDda que _ fim ClUiDCiciAl;
d) • "ti'j''''''' de recuJIKII de uh Hwmic!ç!a""",m- u e
lo. pau ' . ' ou
lIIIDriDçio dar-se-& JDOdi...... o papmcmo • lJDiIo de IDD valor _ I , dei' ·' wig a '""'!!!CftI' u

fi.,.

l:IividIdcs de fiKa lizaçio das t:Iecanumic:açi;
c) em ....... _
• .,
, a c:xpknçio de qualquer mrxbIljdedç de lCii viço de
, '; -.lUIIicaçõcs ~á
ju o lUIa;',GIl • Q'IW'ine.jdpde de '"' eM !pÓIÍOI OU oI...."ios
prMda&. de din:iro OU de faJo;
.
f) OI JI"C
• lio i".Ólioa para a csmJha das prcsI&dorc:s de scniçoI pnilãicos
privilqparIo as uap.csu .. H.i'ujde' DO Brail, com aalbule de capital Mc:jmel, que griljmn
ccp'iléilllClllOS aqui pmfe·zidm ou uüpiqpICIII a:c:rdotPa f"Cirm1 ·
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.:l a.

e e.portAç;'Io de aII.'IJU"'C"''''

;,JIooJ

..

u- &bricaçào \
'(io de COI'IipO"ffl'res.

\XlIUUoalj"çIo ( V'
de ~1ços de jnsral.ç;io C
apardbt:Ja. tqU!p'Wfft!'" c e"'Çt'es de tdcc:or.'Urricaç6cs;
m- placjanw:aco lU" j",'tlM, ~ ''''iDCI' je'inçlo, 6dw,,,.,, .. C c:ubiaoça
de s:rviçoI de telr .... miclç6es;
IVti"';"""-.w
o.l ....
p.:nrussi!cs c lIIIOrizaç&s.
fjxaçio de a'itirios tarilirios, c fisatlUaçio do lliO dos lCCutSC4 de tclcooijllmicaÇÓC5;
V. admiri ~ IU1bujçjo.
c fisooiu.çio da utiljzaç:'o do cspecno de
,.

"i

fmqfainci"s;
1

~~

ou para •

pr

u.

i)o SuI..;.;:;a 1'G00JIX1IU clt T~~~.,cu

fi. O

opc:raciaaaI u'f"A> C
par IDCIOI cku" .·,I'tiíoas l;lU d:
..azar. bGdpOiIaJ' c difImJir. de
"'·n;"..
pI'
---

..~.ro

d; 1i............c.~ ...~
~ di:
U'ê1V'adm ali MbQ&:l
Ai

de difaWIU aIIII'CZU c
..........-;~

WiI .....

b+sica, de Rdu compIcaacII&arc It'wIII ~ C
•• e

imaiipau

de oodificatr. amwzner, cn-!her,

.e

de _

Rdc

5qj;mLllÇlL, lSióm dc:fjnjdn;

u.i c::it>iIotõELK • rcali:w tDdII as fimç&s
ClpCüQlG-~lJ
&I c pi'CIp'CÍmdo ai rr.:n,!PçõeJ

licu

;. "eis c com iras da: JCiIIIfti

."..,,\i

D· IS
CO<.lJlIo .....
pua illtciiipr lDdo3 os poot.cJ ilItCmO.'I do: I
m- M:as opaaacmus, 011 á
imaesae de trífa:go de ~;
IV· M:as de
quaisquer our;ru dclimitsda'
ÍiIIU CSA:S de lqJI1I'mça do

,,1Ii&d&s

Da faixa de fruatcira e
AlaM' em fuDçJo dos

.... •
11 a
Alt. 1" Ob· .. \d;.,
a I
liur o taIpI'C8O do Siszcma
NaciaMl de Tele. d\lIItICaçks, • ~ N.liamaJ ci.. Ici=Jmunlc:aÇÓC5 cstt b I c ra aormu
1 ' h IS, rnvIiç&=s de lI'àfqjo DIiIWO C f1:6TaI de &a:3SO a
I
A'I\lIU1sonammtc obIcrvados pelos
""",,"m:s dos IICfViÇ05.

Puágrafu
CJ
TcIcc· "limitaÇÕC' ao aprovar o
Opcn.cicaais de T, ~ ,,""DIca;;

c a Cm".... o NICIO""I de
discnmiDanJo ai Áreas

Im\~ dcwiltüUs

duplicaçio da
t " :Oljum.caç6c:s e qIIlWqucr <lUIlli. llrowdoi
da cddIraçio de convàúas ~ a ..u=nr o IUO
duros. fios, c:abo:s. posteS e quauqua'
a:tJ4 aência legal de cada =ar

An.. 9". O tr.~k.rt..

WJU"!W de mfofnv.p=s atta~ de

60s. eabos c outros maos flsu:c1

.'-"U........

redes que iulqpam o Sistcma ruw;;..a.,....
quem o ""M, ~ do 1Ml_-"''''

AIt 10. É cq>......oL...oO.......
rede púbIicI
~ ~
/11
• WipICS& pn::staIba do IW"ÇO p;Jb

da
dc b lIIiSpOI1C fi:mMário, de
fica iDSbtWda a ~
de IWIS rcá:s de traM!Djujo,

poderio ICI' &::iIUI attavCs das
dc\'crio tSW diIpoaM:is pua

" " , .._J . . .

quauqua

•

P
.dD UtUo:u A
de
1bnJ:) CAI '1SõII'q''Cí' outros anifkioI
"""'QIógi0CJll por usui.rios de ~~
por outtas
Iisi.cu
juridicas. .bando DO Brui1 cu
DO c:d;Crior, a:tJ1 • fuwlidade de plO\iIuar frmcic 10
!lCIItO de: ÍinpOS"" in Hh IIIQ sotm: ai
Ir" HillmiçaÇÕM jp::lWs DO 8.1UiJ rom a ~1Ie r.:duçlo de
, c.aracu:rira Il1O iDIkvido do
lCII'Viço c a&ttDrizlI • WipiCS& prcsta<b... ir4a ....iIj)CI' $1Ucma"U=C • C;niMillicaçIn ou • lttiliz2r
IOdos as mc:ios ~CCI 110 JCQ .. lema: para cwar. Iitica, ICIII prcjWzIO de cY...."aj·
pm li I I""" pcmis C civis oo..a .. lI.i
'Olvid.u i.lfIaçlo
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C\._ _"IO N. ·

AlI.: "J9. It

Ii

C

ele T'eI'_ _
ninç6a CCONAn

de T dec:w'''âcaçin - CONAT. CIIIIID
óqio
ImjJiar do ÚJi4iCISW Nac:jme' DOI lCnDoS do &I'l. lI. iriciIo XI. da
Cmst!h,iç:io FederaL caDa , •• ',. ",- ia ••• ,'il-diç'o c. orpl11nç1o dcfinjdn rata lei.

rqp..... '''.''.',

iMlj",. . . .

' ,In Nlc:jmel

SaçIo I

DaC.. ,. ,1. i,

UI

aura/' a

H.jdev'cs

u.,,:

I- lIIpCrVisiaaar o aawpiimc:uru ela Patitica
que CXCiçaaU ltividadcI ele "'lo •Mium;caç6=s;
i

"'6

C. "

Art. lO, A Clln; ., N'Cima1 de T" IInmiaçin - CONAT -11m a fineljc1ede de
u~ dos objcrivos da Poütica NKi<m1 de Td"ummjç:Jçin Co puticuIanucurc.
~

1

de Tdoili,miaço'IcJ pdu

11- ralizar. por iDic:iativa própria, da Cimara dos Deputados. do SI!IIado FcdmU. de
iDquériro. viIloriu. iM~ c .nili .... ao UDpieJaS públicas e privadas que, a

.j.:a ou de

qaaiquc:r áIuJo. CJ

li

'I' cividadcs de ccla

'i yzniceç6es;

~

.

m- l I. ''OIV o CCiJilCIDJ N'ricnal DO c:umpti11CUCO de sua ""'4" ,t'M ia para 1qp,tpr

,..tizmdo cm ecbs • pesqnips palCXCie5 e aar.qnojctas ele ki rdaDvos ao
dcK:awIvimc:uru de _
11 ....10 15ja, e a melhor forma de 111& IIDpllTlllçAo DO Brasil;
IV- fiea'iDr cIinn"I""DC • c:ia:a YiDcia. par pane das uupiCSU sob cuuaule 'ciraírio
"bD' das dj,peBa.;(tcS dcaa lei;
v- aprowt. Da qnljcbde de órpo n=lnladnr .arm •• ,.... por unioria absoluta de ICIIS
mrmbras, a cdiçio de Resoh!Çlo NCiunriwa desl;nw a:
a) apiCHar o PIaDo Nacinrn l de T I- "",minçin, bem CCiDD U IU&S n:visCIes;
b) piwaCJYCr e CIIImIIIar o deI!:nvoIvimr:mo da mdúsIna de eqoripani 'lIUS de
Irl- .mrnicaç6cs. daDdo p..JDêucia ;cp , cujo c:apiIal. Da _
maioria. pcr1CDÇa a "';""i935
bruüciros;
c) aabcl c a irá.. CIri&rios c:amplw_ jU -rr::s • poIiti.c:a wüiria fiucIa lICIIa lei.
jrnrirpir a aisuoullitica para o ICIjUSIC de W'ifu c &!IIIlrizar os _
JajUSlCS, q " . "
irioa:
cf) _ü:' 3i lICi1IIIS têmias c cspt' i6açin a lCI'CIIl obIcrvwhs Da plzni6açAo ela
pu Gnç:io industrial C Da Dbricaçio de peças. ipU'dbos e cquipIuDcIItos "ritirados em 'elo ....!Diaçin:
o) este
ci DDI1IIU cwapI."h,'liCS as as c n:pJamz:mos em vip, 'fisaodo o
cic:scm'oIvimca da prnraçlo dos serviços de ICh ••• iomicaçin'
~

I

I

h

Mierniaçr'cs.

L

!

VI- aIu:rv o PIaDO Nac:jmel de Td .... miaçin sempn: qI& isID ..: IIIOIUV
para ajuâ-lo à PoIJtica Nacioaal de T:Io ."'ljIicaçin emÓclc:via IICSl:lIci;
VII- .ctli
• ar CXIDCIa n. rlidas pio. dOI ias. dtc:a CSIA t: iDstruçõ::I de lCI'Yiço do Poder
Exm"JYO que cxorbilcm de ma 'c"' "Cria pua_I" '.h"Ó,Ó"aDVOS com finalidade de faciJa r
O aauptiDiClD1° der? lI:i; _
... '-'I.Ãl~ a.'l ii'U"'C:'"
vm-. " I.r o' wat";"-SIIi. de aovas D-,*4-.;a afitandg. COID mp . ... '
lD1IIU .h,· . . . . . pc:awilir. I a ja .+m ,eçto ao BmsiJ .... mdo 05 abjaivoI da PoUIica Nac:jme'
~.sário

'ri

de T:L

Mp.

•

,',.,

IX-Cli&iW 0UIra lIi'oidldcs qI& Ibc fon:m ddqpdas pdo 5mado FcdcnI:
+t taaa O ICU P ,ih li' IuD::aw que. para CIJIrV em vip. dcvaá II:J' apiu.ado

x-

pdo c;.,

u* Fcdi:nI.

SeçIon

Da C "4KeiçlnC OIp"j,·çIo

•

Art.21. • A C.· .. N.ciona1 de Telc"'iiIi,,'açi!cs é dqpacla par 9 C_)
""""""-. lCri am "
. hlfe de ~ ncrreçlo do PI"iflente do Scnwio Fcdcral C1CIá· "idi·"Ida·
i

I- I (Ia) ~o, ;. ~cM' ~ papl"Y" ~ de ~riçoI, ........nmo por~
páblic:o, dcaIrc U F: I \la, ftIica UIUirias de lCn'IÇIOI cp: 1LIIbt<UI a4 C8'Ytidatecfo à ti.mçIn;
I

•

O- I (um) membro. jndiado pelos sraadcs usuários de lCn'iços. csc"Ibic/os par a1Jfu:io
p'!b1im, drmre pcuoe' juridic:u lIIUárias de lCrviços que Ia!ham ... c;andjdatadg à fimçIo;
m- 1 Cam) manbro jndjeado peJa iDdúsIria de f.abric:mIz:s de eqllipallkad lti, csc:oIhido
por ..u:io píblim dcnttc ama Iiaa Uiplicc spontada pela ABINEE;
IV- I Cam) mr::mbto jndiado pcIoe UDpIC.pdos das anpi
pu =!o .a de JCrViço
públicos :., mjs de telo "'IiI"';C'çla, izwticedo pda maior fcdaaçlo de aupiegadm°
v- 1 Cam) uw:mbiO indicado peio Fmdo Maior elas Forças Armadu - EMFA;
VI- I (am) uw:mbro jndiado pelos partidos que &=u "P""çIo 80 so-;
VII- I Caml uw:mbiO jndjaclo pele MiDisICrio das Cormmiaçin:
I
)~
' .. IN)
~
pdo M"masr.cno
., Público F-'-I
---~ peio
vm• I ,IIDI
~U a'~h
~ .... ~
Pnx:wador Geral da República.
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c

'e ........~ illdc Li~d do Miaisrro de fstw!o da

,.'

",",~,

~.

r

11

Att.26 lu
h
op:nçio e explonçio da. lCrViçoI
CDI:ociIri,wi. da rede pUblica Qe Idecror. ~ do
ropoanbilidadc de um liuCiJIII empn:ariaI.
31. !lO'" ~ Clt'tlul'!>!cl.. , c c:cligoo,4""- deu;".w ..:do S'
TelebBs.

§ I'. ~
Tddris, é tiIuIar de dUCiU.'S
ddibcraçócs
"

oantrOI...ru do
I!.-e

IJ'

, qcais a UciJo. diactaDliWU:,
de C1!ldo f/I"""'" "[p. I'

11"""""'"',

~

lInYés da
' w:13 MS

.

o'1:'. Sociedõ!des coI.ipd:!.!I 1<lU"'1, rnr '"1I!:gmU o Si~ Tc:!c:brás DI qu,ljcbde
''OIJIiria. a.uc:prada ~ 1Jl'~ :ura~ da Tclebras. partlCIpal com &f.é ~!IO'" CCIIID cbI ações
que ia:1II:ga &l1i o 'leU capuaJ
E punctp3Çio. ~a it'.l!!OI11Jiri asqtIn â l1uiio o ciircilo
de ~ ~ dcci.&3 r
à ~ de lCn'içm. t"'';O'''lC ~ DO c:sunno
lOCiaI da W4" c.... 1I0T0Vl1d0
~ 1If') 11- ('O~

•

§ 3" O SistJ:mt TeIebn, é WiJiUt>UOO ror &;ma !lX'ic:d;odc ~ \lIDa cpaaba
da rede básica seis opmIdoras •tgMws da rede camplcmoJ!&l e tIntaS JOCicdacIes co!ipdoos qumatas
fun:ru as UJDCt!'iiÕCS ~ para. ~ di: _VJÇQ5 t ' ....ICIlm de td<coiuuni çOca.

de ÇOI-

.çrn-,

M. 27. A .~
DO Distruo

Mamai

Fcdcral. <kJaDptXlln u

~

,

00

....-.wiD.

sociOOadc
com lCdr:
do:."II f!!!~ etllJ" t· ,,,..1 de imbno
r~

CO!JIJ>:>iM<

~ la teg'J1rrtt: COII'fJ<l' n,·, ~tict·
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e coIipdas cve e:XplOlilid P'fV1Ç<IJ ~ ~"", ..Wi de
.
do Pah;
VI- p:nr ~ pe1tÍ<4""'" ~.
Cai'*CAI" iultaJiIIIi o ..... ';Sl ,_
c:mpre:saria1. de JMdo li.
IY"T o
li""! A', d!I'I ~ Ih ~ l'I«:iorwl de
T~I: i*.IIIDi~:

VII- p.tanI)V~ e ~I.ar • ~
• e Fino is atMJadcs das ~ ~
VI'! I"

1deo:lll':lUUÍC3~·

n r

.... I>or "J""'II"

IX· I! ~ a MqlmçirJ ""fl'DÓnk
iliI,.-sli·do. 04I(iX,i~ prt"íMt
e
\-~ n< '11!'"

(I

ba l:I'OIiVOM de

c o

\

rbI

I

r.fVlÇ'lS

~"r!"'Q...fll1!.!

JICI'Cl'l

~ j·liZlçlo,

de "" ipt;o:a::uIIJs de

c:ss!"llCiai5 de leIeoomunio1çõe
Si.~ TclebrN.

An.2J. Ê ~nodo • ~
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BruiIe:áu S A • TE
P}. <:, ~ ~ I'~ <""".. ~ e<"rO~tfoo.
j,o;

•
•

§ '1:'. M aç6es p'tft'fl>o&' da
di\lif'...m. ... aio ronfnm. d>~ "'"
"
'213 do inIlÜ d,to',ç?-1 M tb •

dcball,
-rf

~'ram
nJ1

ple6eêuc.ia 110 n:a:bimenlo de
~<J e litu~ a

. !Í1', .... ,

§ r M 8ÇÕe<l onnnim. ~ T
daigmd•• rotIl" """ "8'"
flI ~
'''''''1IIIlC''?'l
.," , ..... ~ ~ tnI.IbRa.
c .C", ('l'! ~ de "
§ 4"'. AI ~ ......'-~.__ •
tnr'ft'ft"",,\o.n
~ 1% ((' i<l1t tJtil I'
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c) é nula ~ pbo dimm qntIlqtn n:mcfc!b!Úa de 8ÇIOcs efctuMa pela UaiIo, bem
como qualquer aun.enw de ~ ""~ ru~~ de aÇÕ<"s ql"" ~ rm!hr em pcrd;t pcla l.Ini.Io. do
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éw:ia,
pua as O" dK • qaaIificadas ~ tercIIl ••ci'ICIIIi'.4I1oB'a;;
., . . pela onIaD, u úlrimn a iC:c:cber diWh ." •

-co
~U)

a ".U J'
1-'_li
: aha

iN'

f Y'. Aa w;&s ordiairiu daae .... WiIC."
a 2O'J(, (vila: por CICIIID) do tIIIaI ele
w;&s CCIIl cIireiro • YOID C ....
.&,. .......... C'Dti' i1Iicu c venpnr.
.) .... ·'nte. pon:lbffidadc da w;&s.. DIo bhaIdo ieaaiç6:1 Cf' ti" De! ;,.Iidpde da
;
1 CM fIsica ou juridica;
b) I'. 8"W o cIireiro de WJIo em ....adu. pua o plteHH Isjl'M id •• de 115 cIaI &::II'p •
""j"isttlÇilo c .15 dos c:arp de fiva'inçlo;
C).I SDrmD o lec::cbimc:uIo ele «Ih' ... ·h lato em Pi Im ., lSIqIIUD ., .........

a) cxipci' de nvicmljdpde bruiIc:ira para o vionjm;
b) lJICBIIlIIII o dirciID de YOCO, em separada. para o pl"C'Y'bjmmro de lI5 doi c:arp
di: .Imj"jshaçio C 215 cios catp de fivaljnçio;

I- Eaupcsa BraiIc:ira de Telo h ...rnjn9'" - EMBRATEL .... ;. 1""" aoCaiu_ de
1mbiIo rwjmel com sede DO Rio de JIIICiro ... RI. com • ...,•••• F"I rbri.a) imnIlar. UiIDIIIiI C opcmr cWd !MIne & rede básica do SiIIaDI Nac:iom l de

Nac:ioml de T

•
...

b) iam"'. naamu e apc:rar diJd' '''are u """C71cs iDlcmacicm" do SisUma
ai iDcIuidas OI satétites de , * , •• ciimic::a.ç6cs C OI cabos IUbmariDos de

&o •• ,,,m,ClÇÕC'S,

te"_ .•. omicaçócs'

c) explorar OIS serviços •• j'j. de tda;ulDmicaÇÕC' caD'C U iras opcnciaaais c
piupic:iar as imcrtipçõcs iDlcmacicmjs:
cf) prDYCI' Ih I·.qia edoqI.... à pI"'h'ÇIo de &I riçoI de iDb iIiiÇio por fumai
iDdividuais c lllicnraapitSU, v1Iudo criar antiçi!cs objaivu paza -impedir o ClOiIIiuk da iIIfurma,çio
por oIiaJopólios:
c) aIupr màoI c c:irc:uiIas pca aJipiC.... wncrssjmjrias de &I.iças ele
.eh , •• "micaç&::s, IWlIlCI1DQI do., de 0UI0Ip;

JI- T:h

.,-micaC;&=S li:) N~ SA . . TELENORTE. .. icdr'" 'nônima de imbitD
i fi.' "I C juriMiçio DOI Estpdoe do Maraabio.. Arnapi. Pará. RDraiaa. AftIIZDD'1 C Rcwylcinje'
10- Tde....iiiunicaÇÕC' do No"I,,_ SÁ - TELENORDESTE. ecx:indadc u iF '
ele
âmbito ji gplftô!1 c jurUdiçio _ Estados da Babia. SaJPpc:, Alaps. PcnPmb'lco hraíba. Rio GraDdc
do Nonc. Cc:ua c Pi:wí:
IV- ~: I F'F" ica9'rs de, SIo PIIIio SÁ - m.ESP SÁ., M ' I"'" ..... '
de
imbUo
...1 C jUI ielr.;.
&tido ele SIo Paulo.:
V- 1'1 '
'";'-la cio Sul SÁ • TELESUL SÃ... . I.' Mp.
de Imbilo
.qpooal c jI&i .tjç., _ &ttdoi do Rio GraDdc do Sul, PIUlIIIá c Sua CatariDa;
Vl-li ,
rnic:eçm do s. ........ SÁ- TELESUDESTE SÁ - 111 :i.! .r
de
ãmbiIo h ....... ' CUIil juriMliç. _ E...... do Rio de Jaaáro.. &piriIo Saaro c Miau Cicnia;
VII- 't' ...-i«( h do 0aIe SÃ. - TELEOESTE SA -. . i n • ... h • ele
JwbirD "'li ••1 CUIil juril'ti li*' _ fmdos de Gaiia, MaIo ~ MaIo Oroao do Sul, Te .i'" c
DiIIri&o Federal.
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_m,,_
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f "O PocIcr E.'ICICIIIiw dnirÁ aJi que Estados fi.... • ..Iio u lCIdes em 111
ici:aidu _

1eda

;...;.. ele D a VII;

f r. ,.. "aupi
.............. operadora Ui' ••" do SiIIaDa Tddlli.

1

I V .. , ,a
.. -ei:e.

.

. . . . . lO

II1II, em

-jariM'ÇIo,

I

a) imnIlar. mauIti, operar Cexplorar CiI' regime de exclusividade a rede a:aupkm- !I.ar
do SiaIaDa N'CimJt1 de TcL M1umicaç&s;
b) expluiv. aJi rqimc de c:xdusividadc, o &I . iço tdcffiui.:o fixo Co aJi ic:ainiC de
• M
,
ri"". O lCrViço Ieic:faaicu iIIIM!;
c) explorai. deaIzo de cada úa opcncioaal, aJi regimc de •W'lCÓçio, OI lCIViçcM ele
baatdi:aêDcia de dados e demais 1CI'VÍçaIC:' j,i, de trh •• ""njaç6cl;
cf) alugar lIIIiÍOS c
da rede ...........,.,. ,ur de tda;umnricaç&s p&I'a WipiCAS
eM F
; . . "rias. _
tcmIOi do ISO de oarucp;
C) pnn'a' liCciJoIotPa adequada à premç;lo de lIiI'Viços de iuf.. ~ por firma
iIIdividuaia c micro-cmpn:s.... vismdo criar antiç&s objesMs pca ill.pedit O cwauk da iabl J!!IÇIo

c:i".u_

por oIjSOPÕ'iOI:

An. 30, A _ hojois". . da Tdebràs será cxcn:ida por IDII conadbo de admiDisaaçio C
par ama cIin:roria exec:uriva, ambas O' .sI i' ·'idas de ciDco membros.
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dia
. t ..... ele pop"hçIo;
b) alqpllDÇa do tall.pOille pi,~ J:
C) a ...... IIIÇ& do pailUli611io:;
DI- _viços p::aifi!aicol explorados medi'''''' cu
.';
IV· ... riçaI +S'j"edm • Il1O QJipcMKIÍ«I C opa eM ,,,I:
.
to'
" , au IIIUIY"M"
~~ ..J --to. •
40 '"
pe. um C. eM~ .IIIDII
V_ . . VlÇOIa

.).,.. .r i

.,.

fi'

Ale. 37. Aa Giipi

. '''ria de ICI'YÍiíGi de b

fi 6x:ia de dIdas p,k,.,
ira opcracioIwl. cbde quo

imp"" rala QApcauiva Wii4>'m. lira dcatIv de I11III
,.
.iesrj .. wta, ncb'àwmemc • dar ',".1;,,- tU,. às DC:ICCISic:Iade di ild:eh) .""n,nç:io cm:re .mjder&es de
~ n. 'A pessoa juridica CU CIIIre peaoaS jurídicas de um grupo lilllpiesarial., cem !ai dc:fjnido pela
lei de ec ;. tw&c. por aç6c:s.

Art. 31.

.. te •''''' icaçi'- do
f1

o.

illljkAtos que,

d,nific:adge

a qualquer

an quarro aiw:is,

CID

tIIuIo.

sobn: 8CI'ViQoI de
&mçio de sua "' mcia1idade. ub;a ,,'Ido o
jnc:jdc:m

eqpljnte:

•

1- iID nivcI de aliquoca zero cu mais plCNhA de zero, os scmços prmados em paIIOS
cu uJo:fwcs púbIKD c • assinaDua residcnciaI do serviço l&Jc:/üaiw fixo COIIWDCionaI;
n- iID IIM:I de aIlqaoca CIIIre 3 c 6 par a:aID, os danais scmç:os IdefilIIicos,
Idaaiticos, de traas1U êocia de dadas c oficiais.. desde que fucas c pnnados a prssoas fbicas par
iulr:a1Dlidio da rede pública de 'fie. ,wnricaQ1lcs;
10- iID IIM:I de a1íquoca CIIIre 1 e 11 par a:aID, os 1CI.;ços públicoI
ICWS
v,. a prvws juridica.s de dirc:irD priW1ldo, iDI:II&IiYC os
Me a &xDDÇio de redes de
aaIIUaa corporaIM;
IV- IID iIhd de .Ikp. . . CIIb'e 12 e 1I par a:aID, os lCI'ViÇos p::aiJãicol de
"
"iUllica;b. qualquer que seja a sua Di1IW'Cza c. MIa tti'i·wçlo.

Ie"

Ie..

An.39. Fica o Poder Ex"QllM) autorizado • piCA"OYCr l'CICIInIDIraÇI do SisIana
TcIcbri.s Da forma prcvisra iICSIa lei e, panic:u.IumcaIe ao ...".

1- a tudo, iaxuPClllçio c a cido de QiJjJit:aa:s do Siacma Tdcb"is paia , dei ao
.."tigo 23 deD lei aio pockrá par _ risco 'I caat-i"
-...::cir.a em _pu.su cmdvidas, _
976;
tcnaas do aniao 137, § 2', ela Lei ~§.404, de 1
11- •• :' t.Je=~'mii~_-.
~ SA • ~ , '1" pruWie .erã
tiiIII:IS LUi"". de _ capirat"rticiâl q;mn«ií bt:... .
.rioI para ajusIar-c • ptupoi . A'jdede

mpta pdo aniF 22 e ~ là;'" .~ ;
DI- o fiaIo de F ... doi aupn awlne da Ed". dmcmiiWdo m.os, e o fimdo de
F .) dai
L. . . +n-" cwpi • cio 56? • Tdeb&áa. "" M'U' .I. SIS'TEL. ficam
---'~
-'-- 'A-....
• .
li ' ee*",rnwwns
'--.....
~ a lIIIIIc:I,ver -........-- diD6I'JiII......... . ta . I • •
BruiIcira S.A. - T~I~tlá. _ cpnkp- p::a H',.I do paai4*,M.1I:ICa1 aplicado_açOa;
IV - a TELOS e a SISTEL _ poderio. _ CICIIjuIIID, cIcW aaia do que 49%
(quuaa e _
par c:aIID) dia aç6es GI'IÜIIÚiII daIe -A- ela TELEBW;
v- ai . . . . ..' *'j li' di TE!' ia. c:Iaac oniDUia. ficam ti' 'i-· i&IIILI
taaamaidat para a ~ CAdiD6lia "'8", aacpradoI lDdaI os . . . . di...dUi e
ali'"
.mciaaa1mc:nrc o din:ito., ,ccebinullU paiCNdilio de diY.droo.!!I dcatn: os lcion. .• Cidiaráaial;
VI- ai aç6es lIIbow itu pela UDiIo IID cçilallOCiaI da Eaubiald e da li I há. iID
paiado ....lIpn h ~jr!n CIIb'e I' de lIIIio de 1966 e 19 de faHcUO de 1911, c:c:m a IlrilizeçJo de " ..""_
pio. je "'o da P"P'''V' p::pd", par meio da ali d'çJo cio FIIIKIo N.,..,.,.' ele Te»:' r iç..;_
pelo aniao 51 ela Lei ri 4.117, .27 • . . . , de 1961, . . pua lIAIUi OI efciIUI ..... baw

,a

. i',,",

peua-ti"ª à

C'.

li.... .

'*

~

mlH tjw::is c no

ri'

ri';' de cr k

,., doi ~ púb1icOl
VII- ai aç6es ....... itu jA

de yinC!l1adm • pI""Çio. IM) aacIboi"'-n!o c a
M'linriC'çla prestados anvés da raie pública;

! . . . . pela Tdebilis iID c:apita11OCia1 da EmbrAId c dia
piti'-fans de aariÇOl ell O';, de uh .. "mica9"=' pc:w ela CICIID'Oladu, . . tI:nDOI
ela Lei ri' 5.792, de 27 dejulbo de 1972. c:c:ma Ulili .10 de iCCW_ PM"'MiilH da panicipeç:lo
6
rira tt"lp,dlÓria da ptV'laçIo. dia. do
·i... ··h 'ninado &id0 6 '11 ;''''"''0. do
.,,"Mlrradas. pata todoI OS cfi:ilc.1c:pis. bcas jne1icnáYcis Cvizr"ledm pelliA"'ih'
presnçlo •
., meIbor'''. '8h. C. Oi· !In dai wviçol
jeis de trio
pr-tacb ma. . da rede
pública;

.h

;. WipiCUS

.'O""ç&=s

i·ri, dcalro de 90 (iICMiG) dia da vigCncia

AlI. 40. O Podrz EvottMI pia."

•

Ir'

1- a PI"" ~ de CDICIInO público para jiI .....iawmo de CIIJDI de mpnhril'O,
adYapdo. tómico ~ U:aic:o em
M'Mnricaçi". apaD: fiSC"izadgr e outruI,
CID iiÚiIiUO .,Eki •
pua
$ i,,,jt 1l1li Quadro de P3I .1 .,,,.writ'd c:::am • UAi i I"
•
do
M' . ," iG dai Cmwrni,,<m c o ' r
fiecetim;., c OUSUip de WJiviçol CID todo o ttluitóiio

te'"

O'F.Miei""

h.'

...,.

D. a

imp""" .... de ICII Quadro de P

m-. "fie c"

.1·

do C""..o., N·..... ' de TeIo· 'iiimicaçõ=s~
t

IV- a cdiç:Io de dliudU""OttMI ..... I do. ai "'''. 'mas CSP'" if>ca dos Óf1IIOI
quc iad:qpaw a CSII1IDDa li ai'
"I cio MiaaiaU:aio dia CmwmiGíN

lote: 74

Caixa : 65

PL N° 1287/1995

560

I»

--_ . .__

._-----_._------

.. . . .

_._-----

1; III ~I; 1~1 · i~;
~f
i11
II
iii~
f~1
jl'
IIO~;
11
ti!
r ~1 ! ~!t .1: • f> J. l i I ~ li 1 g. _. ~
h

jf

o·

., !,
_.

R-

~I
g,

.

R-

• ~h

~

~.

!'"

:i ~ ! f

e
~

t- 8

•

18:

•

I

l

~

----

I

~

:.1.

11

.e

J~~

_ _ _ '0

-

'

HI

L

1 81

t

!: J1

•• rl

•

I
. 1f

9

18

li

I
r'

~

i. 1_
.1. §. IR- :

t ..

f

! ~ ~ If'i B'
11. ~t J

--------- --

.... -

e

•

-----_._ .. -

fl~
IJ~
~~i~
il~
li~
=h
;r
§. ~
I ·

tI {. ti . 1t . f

I-!..
• •

.

8;

i;~

.

:

11

;

It.

l'I

h

I

1

It .

. ' tHIL 4:
.

fi..
~~

_ ...

ft

li

!

I

~

.
..

M'

49
CICIIIl cIin:iro

IV- panicipaçlo de aamisw cmangciros
a YOlO.

R:SUUa

a 20% (viIIIc por ccmol das açiIcs

AI\. 49 Eaa lei CIIIn em vip 60 (sc:ucntal dias após a sua public:aç:io no Diário

Oficial da Uniio.

o

1°. O funcionamaIro do Cansc:Iho Nacional de Tclcm!!!unicaçOcs • CONAT deYaá
ser rcgulamcluado em Dccn::rXl I CS" Iviw. assinado pelo Pmsidmtc do COIijpesso Nacional.. _ .
pnmaros 30 (blIUal dias de vigàlaa ÔCSQ lei .

.

.i

Or . O CONAT será inmJaclo em lado loOIc:ne.

que dcYcra coincidir

CICIIIl

a dm de

vigàx:ia da piCSCiIIC lei.

ArLSO. Sio i1:YOp'P. u dilpOliç&:s em CIOI1tririos Co em iOSjIC i , I o Códiao Brasilciro .
de Tcla:arnunic:aç6 ÍDSIÍIUido pda Lei rf' 4.117. de 27 de agoslO de 1972. c a Politic:a de E.~
dos Serviços de ~" 1"t1'QÇÀ'S -rj",jeta pda Lei DO 5.792. de 27 dejulbo de 1972.

JUSTIFICAÇÃO

O Projclo de' Lei nO 1.217195. que 0Dilp6e sobre a EaPioraçlo do Sa,iço
M6vel Cela lar. sobre telecoma aicaç6es por satBite e dA oarra prvvidbcias",
encaminhado pelo Poder Executivo. acompanhado de Exposiçlo de Motivos n° 96. de 21 de
DO'idllbro de 1995, do Senhor Minislro de Estado dIS ComuniCl~ é de fta&rame
IacollSÔt1lcioaalidade. como se demonstrará a seguir.

•

A Emenda Constitucional nO 8. de 15 de agosto de 1995, que "Alura o

1.

inciso Xl , a aJÍMa ~a" do inaso XlI do artigo 21 da Coost/llllçdo F,tkra/". estabelece.

tawalmcrtte:

"An. 21. Compete. Uailo:

XI - explorar, diretamalte ou mediune autorização, conc:essio ou
permissão. o. serviços de telecomunicações, nos termos da lei, qae
disporá sobre a orpnização dos serviços. a criação de um órpo
repdador e outros upectos iastitucionais:
XII - explorar diretamente ou mediante a utorização. concado oa
permissão:
a) os serviços de radiorusão sonora e de soas e imaceas;
Ano r . t vedada a adoçio de medida provisória para
replameatar o disposto no inciso XI do art.iJo 21 com a redação
dada por esta aaeada coastituciooaL"

·1
•

• o

Por força desa Emenda COilSlitucional. a exploraçlo dos serviços
telefõnicos. telegrüicos. de transmis"o de dados e demais serviços públicos essenciais de
telecomunicações deixou de ser um privil~o constitucional assegurado as empresas sob
controle acionário esratll. Ago'
~:-viço pode ser explorado diretamente pela
Uniio ou ea&Io delegado . ....- ". ,.n.lW."l, mediante COilCesSÔ"S, permissões ou
&ul.orizaç6cs . .
.~~~....
-I""
A Emeada COIISliwcionaI poderia parar por ai. repetindo • m!eç:lo que
fora adotada peta Consbtuiçi9 de 1967 e mantida pelo 110 de 1969. Se o fizesse. c:onsqrvia.
inclusive. • pioposta que fora encaminhada 10 Congresso Nacional pelo Poder Executivo.
Enteada!. todavia. o legi'l'dor consritucional. que • "ftexibiIizaç:Io"
solicitada pelo Poder Executivo deveria ser concedida. mas. 10 ifot:Sll1O tempO, coadicioaada •
uma reforma estrutural do selor de telecomunicações.
É evidaIle que o áaico instrumento juridico adequado para instinrir
uma reforma esautura1 é • lei. O Poder Executivo. como é ·Clci·l\O. executa. Ele existe para
trlDSfonnar em açio o que a lei determina. Conseqüentemente. ele nIo tem COIIlJ!Clênc:ia para
legisler. formulando poüticas nacionais que alterem esnuturas existentes. extingam direitos.
eliuaioem privilégios 1epis. aiem obriPçc'les.111OVOS serviços ou novas definições e
o : ')

•

.

ea- eitos.

_

•

•

I

Apesar do óbvio. o povo brasileiro. por seus representantes. jullP'f"lD
conveniente • redwIdãncia e iac1uíram no texto da Emenda Constitucional que a reforma
iDstitucioaal do selor deveria ser feita " nos termos da lei", negando. assim. expressamente, o
0cbeque em braac:o" que havia sido IOticitadO pelo Poder Executivo.

50

'"'"

'"
'"u'"
.!!

(7)
(7)

,..

,....

~

CIO (O
N &l)

,..
,,0

.... Z

~....J

.30..

Ponamo. a Emenda CoDStitucional define. com clareza. a rorma e o
coateáclo da aefuaWA esuuuuaI das telecomunicações brasileiras. A rorma: uma lei !!QYI. o
que afasta a idêia de aproveilar as leis praériw. Uma lei ordjnjria, o que afasta. de um lado.
os rigores da lei complememar, e. de outro. as flcilid.des da medida provisória.
Se a Emenda Coastitucional proíbe, expressamente. em seu artigo r. a
adoçlo de medida provisória para a implantaçio de rafonna estrutural a que ficeu
condicionada a "f1exibiliDçio" das telecomunicações. é indiscutível que tal reguIamemaçio
nio pode ser feita por meio de atos administrativos. como os decmos executivos e as
insuuções de serviço (portarias ministeriais). Portanto, a ediçlo de qualquer ato
"regulamentar" ou "nomwivo" que nIo seja a lei ordinária a que se refere a Emenda
COftSI:itucional.
Quamo ao coateáclo, a dcsconstituciOM1inçto está coadicioaada aos
termos de uma lei que nIo pode ser muúDla. parcial. temporária ou provisória. con sete ou oito
artigos. só para cumprir uma formalidade. O novo inciso XI do artigo 21 da ConstituÇ!o, após
exigir que qualquer concesslo, permissIo OU autorinçio somente seja outorgada " _ lamOl
da lei", dá continuidade ao texto, aaesccntandcHhe uma yírgula e o pronome relativo "q.",
illb"Oduzindo uma oraçio sabordiaada .
A oraçIo subordinada - VM se - fimciona "como termo imegrwe de
outra oraçio" <iD Gramática do Português Corttemporinco", de Celso Cunha. r,- ed. 1911;
pia. 404, padrio LiYruia e Editora Ltda.). Neac caso, como termo de uma oraçIo paia- ipal e
iuttoduzindo "termos essenciaj!". que do comandados pelo verbo dispor.
DIIpDr. easiDa o 'Novo Dicionirio da Li..... PortuS' m'. de Aurélio
Buarque de
FOlwa. YCII'I do latim disponnY e. como verbo ttlbSitivo dirclo.. significa
esr.belecer ,.... emn rir DOnDas de conduta. recoobcccr direitos e impor obriglÇÔC'
CDlpli=pdo Da l' peaoa do si.."I... do Muro do presente - "disporá" - (1oso do é uma
facu1d.c!c. ma sim utiá obripçlo, uma exigêDcia. uma CODdiçlo) sobre "apa:bII
ialtitucioaais" (DO pànl. Joso. mais de um). E dcntte outros. foram ..... :ioIIados ·dois
alpCCflJS, a saber. um de· naurcza técnica (a "orpaizaçlo cios 1CI'ViçOI") e o outro de
natureza adminisuativa (a criaçIo de um "6..po rqulador")
.
Orpaizar MniçOl é colocar os serviços de telccomunicaç6cs em
ordan. É fazer a distriblliçdo
~/i,1Cias. ou seja. dividir o e:nonne "bolo' c:fwmado
serviços de tclccomllniclções em "fatias', destinando cada uma . delas aos c6faeutcs
'comensais". Esta tarefA. pela sua importincia estratégica e pela difioeld·de potilÍCI que
ow:e"a. só poderia ser meslDO matéria de lei. Quem poderá explorar telefonia ceIuiIr? Quem
alá fora desle "bolo'? ~ as condições para)eSta expIoraçIo? E a "fiIia' das
comuniClçaões por satélite. I quem poderá ser Cllbegue? Evidcntemane. a orpuizaçio dOi
JeI"YiçOI" 'é uma matéria difjc;i1ima, que depende de lei. ué mesmo porque desde 1962 é
matéria trItIda pelo Velbo Código Brasileiro de TelecomunicaçOes.
A exigê:Dcia coustitucional de "cria~o de um 6rpo rqulador"
decoileu da jCütiIIlind' inqtjúiçto com a ilegítima e insarisfltória atuaçIo do Poder
&raarivo como órgio fC8'd·dor. Impõe-se. agora. definir qual a composição e competência
desle órgio e. 1Obmudo. se ele substituirá o Ministério das Comunicações (que deixaria de
existir). gozando de plcaa autonomia em rellçtO ao Poder Executivo, se ele terá apenas
funções regulatórias, deixando para o Ministério das Comunicações as funções de outorga e
fiscalinçio dos serviços ou. ainda. se será ele tIo-somcnte um apCndice do Ministério das
Comunicações.
(}IIImO aos "oatros upedOI iIlItitucioaais", pode-se desTlcar, por
exemplo. que a nova lei reguiamcnw das telecomunicações brasileiras terá que dispor. ao
menos. sobre a ru truturaçlo cio Sistesn. Telebrú. (a Clllpaes& ho/Jing continuará a existir.
com um novo objetivo soei.1 ou sen exrima? Quais as transfonnaç3es juridicas que a lei
rese:rvará à Embratd? E quanto às demais Clupaesas estldillis do Sistema Telebri.s. serIo
transformldas em empresas regionais? Por que processo?).
Além destes aspectos institucionais. I Lei Ilegulameatar terá que ttIUr
obrigatoriamente da política tarilária e relacionar as iarraç6es e U peulidades a que
estario sujciw as Clllpaesas privadas que. por força da 'f1exibjJjnç1 o", pusarIo i condição de
exploBdoras de serviços püblicos de telecomunicações.
Cora0 IC Yê. liDda que nio venha a se denomiMr "Código Brasileiro de
Telecomunicações", DOVa.-Iei trri oue ter a abnngàIcia nccessiria para implamar uma nova
Politica Nacioaal de TeIec',····
m~~ substitua irttcirameme e revogue a poIíâca
estltiZ!"11e inlroduzidl' ~.a L
: ~ .2, e ampliada pela Lei rf' 5.792. de Im.
E. eac _
. . .~ ..• lICf o coeteádo da nova Lei RqulamClltar. aiDda
que isto cIesqrMe I\OS que repudilm o Poder Legísllóvo e temem o dcbue e o c:ocdi 0140 de
idéias. É assim que tem que ICI'. linda que isto irrite od que se julpm sibioI e noeoosprezam o
Est. do de Dinito. É assim que tem que ser, ainda que cause prejuízo aos que tãD pressa em
pnhar dinheiro. coIo-'ndo semp;e ICUI imcresscs paniaJlares e OI iulercsses COINlc:iais •
esttUegicos das cmpiCSU ... drjnlc:jmajs em prioridade diante dos inwesses nacionais.
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AI:J coimátio do que possa parecei. o Projeto-de-lei a 1.l17195.
_caminhado pelo Poder Ex..... tivo • C'mua dOi Depatados. alo preuade ler a LeI
Rqulameatar. que se releR o artiso 21. inciso XI. letta •••• da Constituiçlo Brasileira de
1988. com. DOV& red'çlo da EmeDda Ce)!lSrit"cional n- 8.( IS de qostO de 1995. Quem o
diz é • própria Exposiçlo de Mocivos já citada:
2.

'0 projelO COIISIilJli. 0III"1UIIo ruIo for eJiurdq • lei Q que # rrfen o
inciso Xl do artigo li da COIrstilulção. passo funtiaTMma/ . QO
atmdimenlO à demanda por s;uv;ços ,. leUCOtmInicaçOes, no
~.jorumell~ rrprlmida.· (grifoi).

TI" Ie, portanto. de uma lei Rrvvisória. pois • preYisIo de sua
vigrõncia é temporiria ('enquamo nio for editada a lei' ... ). mínima (tem apenas oito artigos) e
arejaI (nio abrange todos os aspectos institucionais exigidos peia Carta magna). Uma idéia
esdrúxula. absurda. que agride mortalmertte a Constituiçlo Brasileira. uma vez que esta diz
que a 'flexibt1izaçto" das telecomunicações esá COn-dki-o-na-da a ediçlo de uma lei nova.
que "disporá" sobre todos os " upectos iastitucioaais" do setor. nio podendo deixar de
incluir a "orpaizaçio dOi serviços" e a "criaçio de am órgio rquJaror".
A Coastituiçlo Brasileira condicionou a .ftexibilizaçIo" das
tel ~ COltlUlPcações a uma lei gtI!!tpral. ft!'!!1 e definitiva, sendo inconstitucional qualquer
projeto de lei provisória, miDima ou parcia1. que rep1Imeme apenas uma pane das
telecomunicações.
A propósito. diIcorrendo sobre o principio da supremacia da
Constituiçio Federal e o coDUOle de constitucionalidade, leciona o jurisla paulista José Afonso
da Silva;

,

'0 piWUpiO da supranacia requer que todas u situações juridicu se
conformem com os principios e preceitos da constituiçlo. Essa conformidade
com os ditames c;onmmcionais. agora. nio se grisfaz apenas com a am·çto
positiva de acordo com a Constituiçlo. Exige mais, pois omitir a apúc:açto
de DOiIDU couailnrioaais quando a Constituiçlo assim o determina coasbtui
coadura iDcoDStitucional.
_ De fato. a C4IISlimiçio de \988 reconhece duas formas de
8consbtucionalid'de: •
iIIcoDltitucionllidade por açio e •
iIIcoaxtttuàon'lidade por omissio (art. \ 02.. I. ••• , e m ·a· • .". e ·c·. e
aR. 103 e seus paríarafos)'. (1ft 'Cuno de Direito ConsbtucionaI Positivo' •
.,. ed.. pias. 4S146).
twlL')ém

Mais adiante, e após destacar que. incoastitaàoa'lidade por açio
'OCCHie com a produçto de atos tqpsIativos ou administrativos que
coam aliem normas ou princípios da constitui~.
o consagrado professor de direito destaca que

'Eua incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis. decretos,· etc.)
com a Constituiçlo é o que, teatic:ameme, se chama incoastitucioaaJidade
cIu leia ou dos atos do Poder Público é o que se manifesta sob dois
IspectOS: a) rOraWmeute, quando tais normas sIo formadas por autoridades
iDcompctemes ou em desacordo com firmalidades ou procedimentos
est·belecidos pela Constituição; b) materialmeute, quando o comcúdo de
tais leis ou atOs contraria preceito ou principio da Consútuiçio" (in 00. cit.
pig. 46).

•

No cuo concreto. estamos diante da tentativa do Poder Executivo em
ver aprovado. nesta ComissIo de Constituiçio e Justiça, o projeto de l&i Mínima e
Provisória nO 1.287195, em substituição aquela Lei Rmlamentu prevista expressameme no
teclO constitucional. quer quanto à .fomra. quer quanto ao seu c:onltniJo.· Trua-se de WDI
tem ativa tio inédita quanto absurda.
3.
Além de eivada da mais flagrante iIu:onstitucionaJidade, o projeto é um desrespeito ao
Poder Legislativo. uma vez já existem na Cimanl dos Deputados tris projetos destinados a
regular o artigo 21; inciso XI. da constituiçio Nacional. E o povo. auaves de seus
represenwues. já apreseruou à diso Isslo dispõe de três projetos completos. a saber:
a) Projtto de Lei fi" 821. de I99S. do Depatado Renato Joabsoa. que
Emenda Constitucional n' 8. de 15 de agosto de 1995. e
inain" & rmliti-:. de e'ql!o~ dcs!aVi~ públicos ri,. te!ecoiDuWatções";

"Peg,.""'"'" •
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lei ,.. . .., de 1995, do Deputado Marcelo Barbieri. que
"R."'men:ta a ar......ca ConaitucionaI n- 8, de 15 de '10"0 de 1995-:

b)

Proi~o-de

c) ProjCIo-de lei ri' 1.161. de 1995, do Deprtado MJn Teiuira. que
"l",ritu; a PoliticI Nacional de Telec:omunicaç6e dispõe dIre, a
orpni7lçlo e exploraçIo dos serviços de telecornunõaç6es. cria um ÓI'JIO

rll"ledor autõnomo, autoriza o ~oder EJeeamw a ponlOVer a
reaauturaçIo do Sistema TFI ERRAS e dispõe sobre outros aspectos
iDIbtucionais. na forma do que determina o aniso 2 J, inc:iIo XI. da
Coustiwiçlo Federal.
os projeros que pnriprn ser ~e deberidos Com maior ou menor
abnnpnc;', cem maior ou menor -ftexibi'Unçlo', ....,projerOl que ~ aleader ao
disposto em nossa Carta Magna. O primeiro projero tem 23 anisos. o segundo 20 artigos e o
terc:eiJ o SO artigos. ' NIo 110, ponamo, projetos de grande enverpdun.. que desistimulem I sua
dilOln"'. O GoYemo daria uma prova de leDIibiIidade e de bom leIIIO se abandonuse- esta
tenmiva ridia'" e api lentJ'se, sem demora, o seu projeto, que poderia partir da fusIo dos
três projetos e iDcorpol'lSSe I sua maneira de Mmir a ree:SlJ'UtUnçIo do setor..

SIo

aleS

J

...
ADrma a Exposiçio de Motivos que ,axnpmba o projeto de Lei
MiDiaaa e P,orilÓria n' L287, de 1995, que
'o talO proposto eocomra supone formal e muerial na Lei de Concen6es'.

•

Nada mais falso.

,i

,

A Lei n' 9.074, de 7 de julho de \995, em seu litigo \-, apresenta um
elenco de 'seaviços e obru públicas de conapetência da UDiIo' que 'suje:iwaMe 10 regime de
conce...ões ou, quando couber, de penninIo, nos termos da Lei ri' 8.987, de \3 de re.aeiio
de 1995", Nnr' ClDJmcrer'O nIg K CftceJlillN'i os Hnjcos de telrmmynjeacOa O inciso m
do referido artigo \' que se níeria expressamente às 'l6kcomunictlÇiWs, IIOS tnmos do inciJo
XI da constillliçdo' foi VETADO.
Como se sabe, a Medida Provisória n' 890, de \ 3 de fewreiro de 1995
(que lI1lecedeu I Lei n' 9.074, de 1995). em seu arrigo \-. "cava. a . . a . . . . . .
alivKUda ecoaômicas que se sujeitavam 10 reaiilx de canca"o e permin.io de pI"'Sl'ç1o de
serviços 'públicos previsro DI Lei ri' 8.987, 1."bJém de 13 de re.aeiio de 1995. O seu ÍDCiIO
l i também se níeria ecpi " '....... às "nh~amiUÚCa~" nos tamos do inciso XI da
coDStituiçlo'. Os dois &lOs, poI1IIItO. se COIap!cuvam.
.
Ocorre que a .efeaida Medid· Provisória foieqJDinad· pelo COIIIItDD
nacional, com viaau a ... coava'" UllIei. lidei da pron"pçlo da Emenda Cc:wJ'rin'Cioaal
n- 8, de 1995...... '"q"u'a JIDIC""', UII julho. o ÍDCiIO m do aniao J- . . de uaa
inconsàtuciom&dade abemDte. Era nec"'+rio nIo só evitar tal falo, como CMlJplrihÜDr o
talO da lei COID o da Emmia COnsri!IJrioneJ que viria a ser editada.. Assim. e após uma ampla
fitgClCÍlçlo, que UMIIYiíí o E....,ttiw, o I eaisllriYo e panidos de oposiçIn.
i". . .0 lIiD
veto 10 inciso
do aniao I- da Lá ri' 9.074, de 7 de julho de 1995, COID o que U dm leia

rm

m

tonJ'[l1Q:R

jn,ptisj". aR lCtor de tcIssomp.;qglp.

E • alpma dúvida linda pairasse quIIIlo a este falo, bailaria ler dois
outros artigos da Lei ri" 9.074: o aniao 26. :tue aCdnIa os lei ~ de
da
i 11 b"ataraçlo dos lCI'riçoI coacedidos aos aIOIda previstos por laia leis. e o anip r que
proíbe. pII1ir da vipncil daquela lei (1 de julho de
outorp de iIIMS al...
pami.cl!a

teIeco.waw._

a

':la

" _ lei q_ Ibts aidOi'ile e IDe •

OI".

e.i6a e

JJ

S.

A simples apresentaÇIoa. pelo Governo, de um projero de Lei Mfaima
e ProriIória destin'do a ·flexibilizar· apenas os lepIeDtos aobra du telecorDUlÚçaç6es
evidmril definitivamatte o seu despiezo com os lepieDtoI pobra (pouco raúveis) destes
serviços. FIle Go\iaao
IsentJ mais uma prova de que nada tUD de soc:W-dmw IUI e de
que, DI verdade, está a acrviço dos agema do oeo-liberalismo mais abjero.
Em \995, pua obter deste Partamenao a ml'd'nça do texto da
Coastialiçio, o Govaao FHC e a lDidia insistiam em regiItrv o bajxí,Pmo Iáamero de
telefona por cem habitames e:xistUltes no Brasil. em c:ontraste com os padrões internacionais.
Alegava-se que pIl'IllUlder a esta demanda fonaneme leplinúda era indispensável paülitir
iDvestimemos maciços nos seniços bWcos. Ei'lI preciso ataader OI 'canentos pobra que
alo tiabam acaso ás telecomaaica~ .
Na Exposiçlo de Motivos que justificou o encaminhamento 10
Cougresso .Nacional da proposta de Emenda ConstitucionaJ, o Govailo referiu-se, com
dest·que. lOS RIII1eft'O! pobrp da popd'çlo:
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"NIo haverá democncia. em seu sentido pleno. se o Estado alo assegurar 10
cic!'dlo o direito à comunicaçlo. a começar do .imples aparelho de
telefoae que permita a ele pedir socorro medico ou acionar outros serviços.
esteja onde estiver. "

•

Naquela oponuDid&de. a Oposiçio afirmava que o Gova ikl FHC alo
estava absolutameme internudo em jnsr'ler aparelhos de telefones públicos. em panitil que
cada brasileiro tivesse wn telefone eu sua c:ua ou ainda que cada aiipitsA pudesse ser servida
dos terminais de telecoüll.lJliaç6es de que preciusse A Oposiçio insistia em afirmar que a
"ftexibiliDçio" d~1 j'd' tinha o único piüpÓlÍtO de paiiitil a explonçIo de ...... HhÍÇOl.
an.arneme i eutáwcis e aIrJt· .. .~ por grandes muttiDacionais de tell :onuriaç6es. ·Ii"''' a
aapi eiteUu. tII':os e ~ ~OI nacionais bem conhecidOl por .seu enwIvime:Iuo

,

espúrio com o Poder Públl"-.

I

O projeto de Lei ProYiMria e MÚliaaa rf 1.211, de 1995 , iDCIiiUa que
o Governo FHC alo está nem wn pouco p'bXlipldo com o co.. "P~ da rede pública
ou em l,meI« a "dem.nda fortemente iepiàiida' oriunda das c:anwd" mais patxes da
popdlçlo. c:arattes de uma rede púbüc:a eficiente e de terminais telcRlnicos em lIÚüIerO
suficiente para lcabu" com a odiosa figura do IUlOfinanciameratO.
A "drreada rOl1euleate reprimida" que o Projeto de Lei 'iOYil6ria
e Míaiaaa ri' 1.287, de 1995, quer Ilmel« é uma outra bem dif... eutc. É • deDilnd.
apaatti'dl pelas forças que ÍDIÍSlem em assumir o domínio absoluto sobre o mercado .

I

iepi I

1Iber.

"ado por tr& KlD!mto! ","sr", ,

mret'OI

de

ikISSU

te!! :Ojjljnjc:aç6es. a

I) a expIoraçIo do Sqyico Telefõniro Móvel Cdalar exclusivamente
IlOl (p"IIIdes ceuti os ecollÔmiCOS do pais, a partir de S10 Paulo;
b) a exploraçi.o comercial de Satélitg de Teiesomaniçaç§g. para a
prest'çio de lerViços rauabi1issimos, como os intereswIuais e internacionais;
c) a u!l1inçlo predat6ria da rede pública de telecomunicaç6es por
WipiCUS interessadas em explorar Serviços de Tnnsmissio de Dados e em adicionar valor
101 serviços básicos, estes fornecidOl pelas empresas sob COIItiole acionário estll'l

o

ou seja. iDYestir na rede pública e dar Ilendimento à
populaçIo com serviços básicos, bem, isto é uma questlo de detalhe. requer muitos estudos,
deiiilnda tempo. aconselha grandes debates. e pode ficar para mais W'de... para bem mais
wde. ..

,
•

resto -

6.
Todos OI países desenvolvidos do IIIImdo impedem efI:bvameIate o
COIItiole de seu Sistema Nacicmal de Teh:ouwnicaç6es por pessoas fisicu ou juridicu de
outras n&àoaaIidades. Mesmo quaDdo a ConsribJi';IQ ou • Lei alo estlbelecem diretameate tal
resrriçio, um CC'mp11:)C() de llOI acImiaIistBtivo de IJlClJOr enverpdura 'cabam por eliminai'
qualquer possibilidade de comrole ou de panicipaçio representativa de estrangeiros nas
Wipleus de telecomunicações. Em países sérios, esta é uma quesdo esaaté;ica e inegocüYeI.
Epudos recentes apresentados 10 Ministério das CormmicaÇÕiiS
dctnonsttuaan que os países ~Ividos alo 1Ul0rizam a nenhum nacional de 0Ub'0 pais
deter, diraa ou indire.. maue,1IIIis de 20% (vinte por cento) das açc)a com direito a voto das
aapi cus de tcIccomunicaç6es. A n:pctiçio deste mesmo pa cadUII na Jesisleçlo de queM
todos OI países alo é obra do acuo, IDIS sim fiuto da expaiCncia secullr que d....hiSlia a
difialldade de fiaudar OI fim coIin..dos com tal percadUII do c:apitaI social votIDIc, sel"ndo
u rqtU juridicu da lCXietIades por lÇ6es.
. CcaIrUiando • teadi.ncia namdial.. o proj«o do Go>talkl é de una
puaosid'de U+ÓhuaLe. Ele panito= a panicipaçIo concenuada ele •• ú.ico
_ômico l:Áft I . o '" capital votmte ele una Wipr • em paca""11 ele até "9% (1kI
capital social tocai, o -&ifirc' é ele 13%). Ora, este percentual (até um idiota paccbe) &,..ljta
qualquer QjijiJ.mi(to de capital destjn,d • • p!opic:âar • hude ao pai,- ;.+0 que • buIca
alcançar. NIo há DaD m ilkl restriçIõ quantO"à aahlraa da sociedade (pode ler, pcwwato.
wna sociedade limitada), nem quanto roa exercício por estrengeiros de carpI de direçio
..perior ou de orient'çlo inteIeauaI ou administrativa da empiesL O projeto p'CADOYe,
portaDlO. una fana, sob o prdexzo de limitar a panic:ipaçlo estraDJeira.

..,.po

A lúrólia lO' Me do BruiJ demonsaa o imcmo poder poItóco
""'lCri!!'ado DIS mIos dos proprietírios dos meiOl de COüJWÚcaçIo. O projeto. todavia. paece
alo ter qualquer piOOOsplçlO com isso. Ao que tudo indica. vivemos em um "paraíso", onde a
competiçio e o equilibrio do men:edo do a regra.
_
Aqui alo ~ preoazpaçIo nem em üIOiIW' uma &rsa. como DO caso
da panicipaçlo estnnpira. NIo finm eShIbelecidos limita a.méricol • o.torp de
Mn'içoI • uma ........... pessoa fisica ou juridica. Aprovado o projeto de Lei Mlaim. e
7.

t
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ProviIória n' 1.28719S, um único bomem ou ou econàmico poderá a.amruIar às muiw
concessões que já detém. OUUU tanw pan exporar serviços de telefonia celular. de
tnnsmissIo de dados e todos os serviços via satélite. inclusive rádio e televisio. Assim se
omitiudo. o projeto contraria o artigo 173. § 4', da Consrituiçio Federal. que exige medidas
legais destinadas I impedir o ablUO do poder econômico que vise • dominaçlo de mcn:ados.
• eIiminaçIo da CODCOi i êücia e o aumento artritririo de lucros.

a.
O projeto pretende .regular I explonção de todos os IftVÍcos de
m
teteco uni aa 6q por stBile - illdasive OI de rádio e de televisio. O Projeto-de-Lei
MiDima e 'Iorilória n' 1.287, de I99S, tambCm nesle particular C'oosqpae ser
inconstiwcional. PriIMI1'O, porque nIo impõe n:strições destinadas I impedir que os lel'Viços
de comunica.çio social por SllliJiU wnha I ser objeto de monopólio ou oligopólio (an. 220, §
s-). Segundo, porque ignora I exigência da Cana magna de que "o aIO de 0II1orra 0fI
rmoMJÇdo somenu prodImrá ,/,ilO$ lqais após ddiMraçiJo do Co"gresso Nacional (art.
22J, §

.n,"

Embora trwle - repita-se - de todos os serviços de t~eçomaniClc6q
por ntBite. o faZ de forma superiicial e àiesponsável em apesaas dois ,mgos. ÂD revopr u
disposições em COilUÃrio, eiIe alo põe por terra toda I política estabelecida na lei que criou a
AFucia Esp'ci'l Brasileira. Este órpo, responsàvel pela implantaç10 de nossa poIitica de
opIoraçio aparia' precisa ser conYOC&do' para dizer se estes dois míseros artigos reaImeme
aeneiem u ."....,m·des _
~::::as do Pais. se o interesse ecooõmico rcpresemado pela
Embratd está protqido, .
...., ~ nacional nIo esú sendo menosprezado.
Aliás. uma vez aprovado este projeto. I Alheia Espacial BruiIein
pode ser fecheda por medjcI. de saudável economia, já que toda I política de WClites do Pais
pusará I ser ct;qd. . . . . ra_ da rep1ameataçio" (isto é, decretos executivos e
insuuções de serviço). "lIIdepeadeatemeale de o aceao ..... iinr a partir cio teaTiCIIrio
aacioaal oa do aterio.... (Jir. an. ~.

9.
A "cana brua" que I anenda Constitucional nesou 10 Cicr<auo
mc é rávindicada mais uma vez, aaora pelo Projeto de Lei MiDima e PIOYisória ri' 1.217,
de 1915. Como se voe de seu artigo"", ele dei. 10 Poder Executivo competêaeia Dormativa
pca legislar lIObre teiecolDUllicaçOes:
A
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"An. 7" Au qw ~nha a ~r instalado o Orirlo rrplador refmdo IJO mdso
Xl do art. 2 J da constituição, p'rmaMam 0$ mv4;' co~ M
owttxga, rrp/ammlDÇdo r jiscaJi:oçào atribuídas ao Ministirio dt;a
CaramICDÇiJcS p'1a Irgis/oçdo rm VIgor. "

,,0

.... Z
~ ...J

.3 0...

Também este artigo é jnstjrucjona1, uma vez que WilbilÍ.&
ecpiti"rnent., nIo só o disposto no artigo 21. ÍDCÍIo XL como também o § I' do artigo 68 da
Cana Magna, vubis:
§ 1·. NJo serto objeto de del"glçio os atos de coaapetiacia "cb'Rva do
Congresso Nacional... "
lnleress!nte oow que I delepçio de competâaeia reivindicada
ultrapassará aré mesmo I vigência da Lei ReguJamenw I que se refere o artigo 21, inciso XL
da Conaitl'içio, e que se estmN até o dia em que vier I ser .",do o órgio 1'''I"I'dor
independente. Segundo este "modeIito surreIista", UIqUIIIlO I Lei Regl'l'IildiW que
condicionou I "8exibilizaçio" du tel J : Ciuamicações nIo for ecfjtad., o Poder Executivo
poderá fazer o que bane attender no toCIDte 10 setor de telecomunicações. Sem dúvida. para
um Governo que, dissimu1adamente, trIbalha pela i eeleiç,io, este é um trunfo nada
despi ezi veI ...
Usando I "cana bilDCl" que !qUi reivindica. • Gova -o poderá
atender. através de decraos . . mesmo de limples poruriaI miwilteriail. todo o
leplaalO iatereaado _
pabar diabein com •
KJl!!etltos nobm da
teIecomaDic:aç6es. E mais: diante de qualquer dificuldade que se apresente, poderá aItav
Ü'OidllUlU I "rqp.a1amentaçIo" por outra mais coilYeilÍatte (ou melhor, "mais adequada as
novas tecnologiu").
Os anip J-, "., S-, § r, 6· e ..,. do projeto de Lei Mlaima e
Pruvilória n' 1.l17/9S do igualmatte jnconsritucjonajs, pcxque delepm 10 Poder blCUtiVO
um poder ftIIdanaatar que Ibe foi suprimido pela Constituiçio Brasileira. quer de forma
prica, por força do § ~ do artigo 68, quer de fonna ,~ijica, por força da nova red'çlo
do an. 21, inciso XI.
.No tocm'e • wdeç:lo up«ijica, verifica se que I C.omrinriçlo
detainina exatamente o conairio: a COIiItitaiçio de am 110\'0 órPo reaaJamaatar (e alo I
pretendida solmvivencia deste mesmo poder regulamenw, obediatte às vontades excl"sivu
do Ministro e do Presidatte da RepUblica).

•
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10.
Pelo que se procurou dcmorlitJil. o Projao de Lei Mleie, e
1.287. de 1995. eacaminhado pelo Governo FedcrallO COOii8JCSIO. a ipcr,.milo
de "1IaibiIizar" a apIoraçIo comaàal dos ~ Dobres de teh :OI'II'mjClç6es. Il1o
coatém apenas allPJDS dispositivos institucionais que, com a devida comçlo. podem ser
.
corrigidos e iDcorporados 10 Estado de Direito.
O proj«o éiateirameate imprestável Dele nIo se apro~ Dada, pois
lei vicio é de forma e de conteúdo. Trata-se de um genuiDo Quasímodo juridico-politico.
gerado da peI'ç1o ince:swosa aure o esteliODllO e a iDcompetência, e parido nu iJmmdas
oficiDas da reeapnharia do CIOS.
A idéia de uma lei Mlaima e '.orilória só poderia ter Nvido DOS diu
de boje. Deste tempo de pessoas de idéias liliputiaDas. atavic:amellle inClpalPS de olhar além de
seus imeresses pesSOlis e de desenvolver qualquer racioc:iDio que alo seja o do Iuao ficiI e da
servidlo incondicional. Esrc projao de "Lei Provisória Mlaima" é à margem da ciência,
cape..ga, desajeitado e desajuizado. buscando a cor reç10 dos seus pesados erros. indiferente à
Ordem Juridica, edificada 10 Ioaso dos séculos.
O Bruil Il1o eJICOilUarà sua verdadeira vocaçlo poIitic:a, lOCia1 e
econõmica com leis como esta. que se ajustam 10 fisurino pelo qual se optou nu
décad n • verdadeira obra-prima de imposnn. de improvisaçIo e de superfici,lid ade
Como resistrou MODtaqaiea no Espittito das Leis. a c::onupçIo de
cada regime político começa inYariaveImeme pela conupçlo dos pr illcipios.
Aqui. todos os principios foram corrompidos. morais. éticos. juridic:os.
Como se procurou demonstrar. deoforma técnica e equilibrada. o projeto-de-lei n- 1.217195
sobre ser dcsútuido de jurisdirid,c!c e conatituciona1idade. é Jesivo 10 patrimõnio público e 10
inlen:sse D&CionaI. Rejeitá lo iDtqraimeote é a única opçIo séria.
"-!
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Emenda modIfi<:aIiva do lIIIxtO do caput do artigo 3-:
"ArtIgo ~ - A expIoraçIo de l8Mço de teIec:ari1unic:ç:6eI destinado ID

tellconlUllic:aç&tI .... outOl'g8da • empc .... tu,".),..
habilitadas. nos termos da reguIatnentaÇIo. que tenham pelo menos eIS'" (MaMnIII • .
Mil por cento) do c:apJtaJ YDtante 8 • rMioria do c:.pital total pertenc:enta. dirN OU
COilbole de aatéIItes de

ir1dJr'emmente. a bnlsileiroa."
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JusnecAcAo
A ~ ltU1diIII c:aniinha a paisos largos para • gIoba'izaçêo do
met~. cem .WItu. ata ~ cometdal. os paliei ttm se pcot&gido &'ou
.. unido • ~ OI ~ ~ e pr8p8fWWn. gr1Idativamente. nmo • nova oedem.
NatII ,... b.ISittlrta, OI pais •• cem reIa;lo . . MUI capitais na1iws lnstItuIram
inec:aniImOI .,.,. piUC&Q. 101. e!pWie!..... nos Jetr:Ires ..hlégic:os.
cem
NU c.pIt.I MdanIII o cudl ... llfeCloo e tladOgico, Mm pi1IIdndir de lMn9 re/evaut:3
c:ontribuiçIo do c:apitIIIesb&i;gWo no deMfMllvimento lÓCiO-«:oe~ do nosso paía.
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Hoje. wmos lnúmaIos ....lIplos cfelt8s piolec:ioililonos.' nUto aricedcs
pelos E.UA e paI•• da ea.op.,
lWgiu de pctiapIIçlo de capital
~ na opetaçOet de tIIICOl1U'lk:8Ç&ts. ettejam tob 4tlaII1'MI, nIo ~
nos
etbI dl;"~ lIber1In rrudaI. mas tim, ~ '+moi . . paiC8l1u
Impr-=indlYllt para o noao deterMlMrMldo llladógk:u. "ducecloillJle da poc.!pC~
Interna produtiva, enfim. tM_ posIcloi ... o BruI e os
os.em OOfiUlção ÔIt
campetItIvIdade lnMr cem OI pai... do pr',rnillÍlo 1IU1do.
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Com .... ..,. o e"..dNa lnMttIau. cu'etan_. no pic;.te, em ....
uma 1IIç" para. p8iflcll»çlo do . •....... ogM'o. adletado. .... IdIonCa . . . . . .
lImiIII cam &na Illlli""", !nUlo , ..... cIIIcuII8ndo uma panl> 'paç:;lo lMiar do c:apII;eI
bnlr" ,lo " . OLIJ,4JOIIçGeI de .......... U. 1f , . l1li JlC'ltç ••• JIObpOITJOII o ~ eis
pa1Ic:Ipe;lo cID .... II1II _ •
em 34,. do v«adll e 4ft. do ·a.oil8l lDtaI, nIwI
auperioI 80 de pala", cIW ......... camo por tDIIImpIo os E.UA. qu!l • era Itcado 111
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AIUn, JII0pOillOl • J1111 I lIIiiI _Ida cam o intuito de a'$ I . •
pa1Icip.lçlo de c.pIt8I
de 8brtr parapec:IIwr pera •
dll :alC8ilb~ da _eçlo do .IIj.:ml exIemo, iIto .. faz8r cem que .....
1nYu1ll,.,lOI Mj8m .(tp"~. . . Irúneros segmentos do MtDr • nAo só flqr.1O!JI
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Emenda modificativa do texto do parágrafo 2" do artigo 2":
-

"Parágrafo 2" • AI conc:ess6es para exploração de Senliço M6Ye1 Celular
MrIo outorgadas, por meio de Bc:iIliÇlo, • empresas bnlsileirar, .que tenham pelo menos
ee'lll (sessenta e reis por cente) do capitIIl votante e • lNliolia do capital 1DtB1

•

pertencentes. dintta ou indiretamente, a brasileirOs.·

JUS!1RCACAO
A economia mund~1 caminha .a passos largos pare B ~[Z.8çaõ do
mercado, com vistas à esta ~lizaçlo comercial. os palIeS têm se ~,do elou
. . unido • blocos para adIIptantm e pntpIII"B(8m, gntdativamente. rumo à nova ordem.
Nesta fase trIInSitórie, OI p8iMs, cem ~ aos seus c:apitaIr natiYOI, institu!Tam
mecanismos para protegê los, erped2lme"te nos setores oatnrtégiaIs. 1MIl'~ com

-
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:');, r
..:1
CQ<.W'OleI efetivo e lIIcnoIógico, sem pntIci ndir de uma ~
cc.wl. bulçjo do caprtsl esbangeiro no desen volvim ento &ódo«oi1Omico do nouo
d

peta.

Ho;e, tsmos inúmeros exemp los destes prot.c:ionismoa: multo 'ap/Ica
doa

AIg'"

poIos E.U.A. e países di! Europ a, embora lIStaI
de pEcip açIo de c:çItaJ,
espea aJrnen tG nas operaç6es de teIeOOmunicaç6es, estejam IOÓ
exame, nIo podem os
nos &i.l8cipar à esta desco nheci da aberú n mundial, ma Un,
~ .. pan:erias
irnpre sdndiy ejs para o nosso deMm IoMm ento t.c::noIógico, educll
cional e da poupança
lnt8m a produ tiva, enfim, buscar posIc:IonIIr o BraiI e os tnale
irOl em condi çIo de
competltlvidllcle linNr CXJm OI palse l do pi'iruelro mund o.
, ,: , '

Com ostII vida, o Exec:utNo inser1Du, COI.wta,,
no pajeIO em ....;
alçad a pcal l partk ipaçlo do capitaJ w_IgII/ro, _1IIi111ii1I1D, _.,
__ !demo s atar ..lImitlI! com uma nw\l' i''' rn&::-~ dUiIiI II, dIfic:uItIIndo uma Pllt'klpeç19
maior dO 'Cap!W
braiII IIro na COIi4X*Çõ6.;, .
.-rcer ia. "*'d 8 tal pcwi; Io, pi'opomos o ..... da
pIIfticipaçIo do • 'II!IttoI .wlg 8iro em 34" do wtIIi d8 e 4ft
.upei ior 110 de Plil·... dia '1berIIis", como por exemplo os E.UAdo • 'li 111111 lDtIII, nIwI
, que , ora 11 Gdo em
~,
WilII
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pI opomos li

;

PI.... d8 emen da COi1t o lnfuIID de ampIiIIr li
pmrtiopaçio de capital MCianaI nest8 ator e de lIbrtr
peqp edIva ' . pca li
desooncentr&çlo di! aplP:llçlo do capital externo, IIID .. filar .COi1t
que - Imiestkr••tos sejam ampliados 80S Inúme ros Mgme tdOl do Mtar
• nIo IÓ ~
liDjad os

em poucos 18rVÍÇIOI•
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ACRE SCEN TAR AO ART. ;se O PARÁ GRAF O ,,_:
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Art.;s e - _ _ _....;;;...;,-._ __

1-<4-- NIo poderio ser acion isw de empresa que explore o
de telecomunicações destinado ao colmole de satélites de relec:omuni,..
ÇÕC$ pessoas
fisicas ou jundic as que, a partir da vigCDcia desta Lei ou nos último
s vinte e qumo meses
amenores., sejam acion isw ou cotisw de empresas cooce ssjorC ias
ou permissionárias de
serviços de rádio, televislo aberta , televislo por ..sjn.n .... ou qualquer
outto serviço de
teledUuslo de infonn aç&s.
~'Viço
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JUSTIFICATIVA
Pttlbwt. se estebdeccr coadiC:&:S' outorp de COiICCSscks, sob
a óâca da democnrizaçJo da iDformaçIo e sua mais ampla difuslo, objctMDdo eviIIr a
CormeçJo de IIIODOpólios e oJiaopólios, bem como ouàU Cormas de c::oatIole da opinilo
pública ou de limi1açlo de acesso lOS meios de comunicaçlo.
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o PARÁGRAFO 6-:

An.r- ________
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.

poderio ser acionistas de empresa que explore o

Serviço Móvel Celular pes5CMls ftsicas ou juridicas que. a putir da visCncia desta Lei ou DOS
últimos viar.e e quatro meses ammores, sejam acicmisras ou cotistas de empresas
a.w:essionirias ou permissionárias de serviços de Bdio, televislo abena, televislo por
essiun,.. ou qualquer OUII'O serviço de teledifUs10 de ~

JUSTIFICATIVA

!

Pretende-se estebeleccr condicões • outorp de concessões, sob
• ótica da democnriZlçlo da iDformaçIo e M~~ difuslo, objetivando evitar a
formeçlo de .mgnopMios e ~~1j~ ~ a;n;;;.uouliis formas de COiibole da opiDiJo
pública ou de limitaçlo de 'CCS'O aos meios de comunicaçlo.
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ACRE SCEN TAR O SEGU INTE ARTI GO:
An. - O MinisU:rio das ComlDl;Clçck< devera, no maxim o em
120 (cento e vinte) dias, a· pIA Ir da-pr omul8 lçio4e sta lei. remet er li
aprova ç40 do Congr esso
Nacional o projeto de autog estlo das empresas CStIlaIs do setor de
telecomlDlicaçõcs.

J l! S T I F I C A T I V A

Para que haja urna concorrência que contemple a eficiência e
beneficie o cidad lo. parece jUSlo que se ~ • CSU II1 condiç ões de gestIo
empresarial i.gil e
competente.
A ausCncia desse dispos itivo desequilibraria li COncOil!iW::ia,
impos sibilit ando as comparações que viriam natura lment e.
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ACRE SCEN TAR O SEGU INTE ARTI GO:
An.
• É vedado- a grupos -ewpiesariais que detenhaw
panic ipaçio acion ana em empresas ou eiUpiesas que forneçam
equipamentos para a
concom:ntc csuta l,pani cipar da lic:itaçlo para a opcra çio do Serviç
o Móve l Celul ar na
mesm a área de atuaç. lo.

'&DA (1

!

60
JUSTI FICATIVA

Salta lOS olhos·que se uma empresa ou grupo empresarial que
detenha aç6cs dessas empresas pnhar o direito de expIoraçID do Serviço Móvel Celular Da
mesma irca de 1lUIÇio. ficará • eswa1 sujeita • pressões comerciais como elCVlÇio de

preços, prazo de cnuega e componentes de rcposiçJo que defonnariam o espírito preconizado
de c:oncorrCncia. Porém, coocorrencia jusaa e leal.
.-
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ACRESCENTAR AO ART.le O PARÁGRAFO 5":

Art.:' - _ _ _ _ _ _ __

I

5". As permissões do Serviço de Radiocomunicaç1o Móvel
Teileme Público Restrito, que ficam lI'IJISfonnadas em Serviço Móvel Celular, deverlo
recolher ao Tesouro NlICional • mesma quantia verificada quando da licitaçio para. r faixa
de opcraçio do Serviço.
JUSTIFICATIVA

Se nID .c cobrar de uma empresa o que outra paprá pela
exploraçio do mesmo serviço em GUUa fnixa de frequCncia, • compcuçio final dos CU5U)5
ficará defomWia.. possibilitando • bcncfici:.tta cobrar tarifas mais lwi xlS , prejudicando o
espírito universal de Igualdade de condições num rqime competitivo,
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AGNELO gUE!ROZ

Redija-se O parágrafo 2°, do art. r, da seguinte forma:
§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serto
aurorizadas, por meio de Iicitaçlo, a empresas brasileiras, que tenham pelo
menos 51 % do capital votante pertencentes diretamente a brasileiros e que
tenham DO máxjmo 20'/ct do capital votante pertencentes direta ou
iDdiie"IJIIeote a pessoa BSica e jurídica de nacionalidade nAo-brasileira.
JUSTIFICATIVA

Pretende-se reforçar o controle acionário nas mJos de brasileiros,
ji previsto DO projeto de lei em pauta quando estabelece a obrigaroricdade de
51 % do capital votante pertc:nccr a brasileiros, tendo em visla o c:ariter
esuatégico do setor de TelecoJlumicaçôes.

Cabe observar que esta emen:"
:.:'..le o exemplo da IegislaçJo dos
paises mais deseuvolvidos, que incluem essas salvaguardas.
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Redija-se O artigo 3° da seguinte forma:
Art. 3° A cxploraçio de serviço de Telecomunicações destinado 10
c:oottole de S81élitcs de telecomunicações será outorgada a empitsaS brasileiras
habilitadas, DOS termos de rel'lllamcotaçlo, que tc:nbam pelo IDCDOS SI % do
capital votante pertCDcentes diretamcote a brasileiros e tenham no máximo 20-.4

do capital VNBnte pe:neocemes dileta OU indirerawcote a pessoa fisica ou
juridica de nacioaalidadc DIo-brasi1cira.

JUS llFlCATIV A
. Pretcode se reforçar o c:oottole aciooário CID mIos de brasileiros já
previsto DO projeto de lei CID p"u, quando estabelece a obrigatoriedade de
51% do capital W""te peU§iClel' a bnIsilciros, trndo CID vista o caiUer
esalllégico do setor de tekcomnDÍcações.
o

CIbe observar que esIa emenda selJle o oHhplo da IegisJaçlo dos
países maia deIeaYolYidns, que ind",m essas salvaguIrda.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ,COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1287/95

Nos termos do Art. 119, caput, I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 12.01 .96, por cinco
sessões, esgotado o prazo, foram recebidas 44 ( quarenta e quatro) , emendas ao
Projeto de Lei.
Sala da Com issão , 22 de janeiro de 1996

Maria~Pirito Santo
Secretária

•
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PARECER DO RELATOR

RELATÓRIO
I • INTRODUCÃO •

o

..

atual modelo do setor de telecomunicações foi estruturado a
partir da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, impropriamente chamada de
Código Brasileiro de Telecomunicações. A Lei procurou organizar os serviços de
telecomunicações, segundo a base conceitual da época, criou um órgão
regulador, o CONTEL - Conselho Nacional de Telecomunicações, e tratou de
outros aspectos institucionais, como a criação da EMBRATEL - Empresa
Brasileira de Telecomunicações, do DENTEL - Departamento Nacional de
Telecomunicações e do FNT - Fundo Nacional de Telecomunicações .
A criação do Ministério das Comunicações , Decreto Lei 200, de 25
de fevereiro de 1968, e a instituição da TELEBRÁS - Telecomunicações Brasileiras
SA , Lei nO 4.792, de 11 de julho de 1972, consolidaram o modelo de monopólio
estatal vigente no setor de telecomunicações. A Constituição Federal de 1988
incorporou o principio monopolista no Inciso XI do Art. 21 com a seguinte redação:
"Compete a União - explorar, diretamente, ou mediante
concessão a empresas sob controle acionário estatal, os
serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão de
dados e demais serviços públicos de telecomunicaçôes,
assegurada a prestação de serviços de informaçôes por
entidades de direito privado através da rede pública de
telecomunicações explorada pela União,
Estabelece ainda, a Constituição de 1988, no processo legislativo,
a atribuição do Congresso Nacional de dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre telecomunicações e radiodifusão
(Art. 48, Inciso XII).
O perfil do setor hoje inclui, o SISTEMA TELEBRÁS,
(TELEBRÁS, EMBRATEL, 25 empresas operadoras de âmbito estadual, 2
empresas operadoras de âmbito local (CTBC) na região do ABC Paulista, e
(CTMR) na região de Pelotas) e 1 (uma) empresa operadora de âmbito estadual
controlada pelo Govemo do Estado do Rio Grande do Sul (CRT), 2 (duas)
empresas operadoras das Prefeituras dos Municípios de Londrina-PR
(SERCOMTEL) e Ribeirão Preto-SP (CETERP) e 1 (uma) empresa operadora
privada sediada em Uberlândia-MG (CTBC), que atende atualmente 86 municípios,
localizados nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do
Sul.

•

Todas essas operadoras oferecem hoje 14,3 milhões de acessos a
telefonia fixa, 1,9 milhões de acessos de telefonia móvel celular e 400 mil telefones
públicos, conforme dados constantes do Programa de Recuperação e ampliação
do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal - PASTE, elaborado pelo
Ministério das Comunicações.
O cenário institucionalizado legalmente para o setor de
telecomunicações, inclusive radiodifusão, inclui, além da Constituição Federal e da
citada Lei 4.117/62, mais seis leis ordinárias , dois decretos-lei, 14 decretos, e mais
de 20 portarias ministeriais. Esse conjunto legal e regulatÓrio encontra-se reunido
no livro LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES , da editora
Thesaurus, de autoria do advogado AURÉLIO WANDER BASTOS (1995) , então
Consultor Juridico do Ministério das Comunicações. Esse conjunto de leis ' e
regulamentos, embora desatualizado conceitualmente e estruturalmente, face às
novas necessidades ditadas pela evolução tecnológica e pela globalização
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econômica, cobre todos os espaços das atividades do setor em nosso pais e do
cumpnmento de acordos Internacionais de que somos signatários,
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Como parte do programa de governo para modernizar a economia
brasileira, foi incluida a abertura do setor de telecomunicações a iniciativa privada,
proposta _prontamen~e cumprida no inicio do governo através da PEC-3/95, que
teve a nao menos raplda resposta do Congresso Nacional com a promulgação da
Emenda Constitucional nO 8/95, a qual desconstitucionaliza o monopólio estatal dos
serviços de telecomunicações, pendente de Lei que organize os serviços, crie
um órgão regulador e disponha sobre outros aspectos institucionais. A
Emenda Constitucional nO 8/95 foi publicada no D.O.U de 16.08.95, e tem a
seguinte redação.

.3 c..

"Art. 1° - O Inciso XI e a alínea "a" do Inciso XII da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 21° - Compete a União:
XI - explorar diretamente, ou mediante autorização,
ou
permissão
os
serviços
de
concessão
telecomunicações, nos termos da Lei, que disporá
sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais;

,
..

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão;
a - os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens
Art. 2" - É vedada a adoção de medida provlsorla para
regulamentar o disposto no Inciso XI do Art. 21 com a redação dada por esta
emenda constitucional".
Dessa forma, ficou pendente de legislação ordinária especifica a
abertura à participação da iniciativa privada na ' exploração de serviços de
telecomunicações, antes impedida pelo texto constitucional.
11- ANTECEDENTES DO PROJETO DE LEI N° 1.287/95.
Com o objetivo de acelerar o processo de regulamentação da
Emenda Constitucional nO 8/95, o Dep. PAULO CORDEIRO, requereu a Comissão
de Ciência e Tecnologia , Comunicação e Informática - CCTCI, Uun/95) a instituição
de uma Subcomissão permanente com o objetivo de acompanhar e estimular o
cumprimento do dispositivo da Emenda nO 8/95. A Subcomissão de
regulamentação foi instalada em ago/95 sob a coordenação do Dep. WAGNER
ROSSI, constituída por membros da CCTCI , e tendo como relator o Dep. AROLDE
DE OLIVEIRA. Imediatamente foi estabelecido um programa de trabalho para
Subcomissão (Documento de trabalho nO 001, em anexo).
•

Paralelamente o Ministério das Comunicações publicou para
consulta pública uma Proposta de Regulamento para Concessão ou Permissão da
Exploração de Serviços de Telecomunicações em Base Comercial. Embora fosse
objeto de Decreto Presidencial, o Sr. Ministro das Comunicações, em atenção a
CCTCI, submeteu o documento à analise e parecer da mesma, resultando
inúmeros comentários e sugestões, entre os quais um de minha autoria
(comentários sobre a proposta de 'regulamento para concessão ou
permissão da exploração de serviços de telecomunicações em base
comercial. vide item I, em anexo), que o relator, Dep. HÉLIO ROSAS acolheu,
parcialmente, na argumentação de que o Serviço Móvel Celular é um serviço de
correspondência pública, entre.outros aspectos. Esse entendimento foi. finalmente,
acolhido pelo Ministério das Comunicações, o qual suprimiu o serviço do objeto do
Decreto.
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A seguir o Sr. Ministro Interino das Comunicações, Dr.
FERNANDO XAVIER FERREIRA fez entrega formal ao Presidente da CCTCI do
documento REFORMA ESTRUTURAL DO SETOR DE TELECOMUNICAÇOES PROGRAMA DE TRABALHO, e de seu ANEXO I - PREMISSAS E
CONSIDERAÇÕES GERAIS, (em anexo) o qual foi analisado no âmbito da
Subcomissão de Regulamentação (Documento de Trabalho n° 002, em anexo)
resultando na orientação do Presidente da CCTCI, MARCELO BARBIERE, para
que fosse elaborada uma proposta de Projeto de Lei com vistas a atender a
prioridade de regulamentação mínima enfatizado no Programa de Trabalho do
Ministério das Comunicações, nas áreas de telefonia celular, satélites de
comunicações e serviços de valor adicionado. Assim foi feito e aceito pelo Sr.
Ministro SÉRGIO MOTIA que, inicialmente, enviaria sugestões para o Projeto de
Lei, mas que, posteriormente, face a entendimentos políticos com as lideranças do
Congresso Nacional, conclui pela maior conveniência de que a iniciativa da Lei
fosse do próprio Poder Executivo. Assim foi anunciado pelo Sr. Ministro das
Comunicações no mês de nov/95 e encaminhado ao Congresso Nacional com a
Mensagem nO 98 de 28/nov/95, o que viria ser o Projeto de Lei n° 1.287/95, objeto
do presente relatório.
111 -INTERPRETAÇÃO DO PROJETO DE LEI N° 1,287/95.

•

O documento emitido pelo Ministério das Comunicações intitulado
REFORMA ESTRUTURAL DO SETOR DE TELECOMUNICAÇOES prevê nos
itens 4.9 e 4.10 a necessidade estratégica de uma regulamentação mínima inicial,
conforme apreciado no DOCUMENTO DE TRABALHO N° 002 , em anexo, cuja
partida constitui-se no presente PL. n° 1.287/95, que a seguir é interpretado Artigo
por Artigo:
Art. 1° - Aqui fica estabelecido o objeto pretendido para a Lei, o
alcance do seu mérito dentro do universo maior dos serviços de telecomunicações ,
limitando-se à exploração do Serviço Móvel Celular, dos serviços de comunicações
via satélite, inclusive a infra-estrutura (segmento espacial e estação de
monitoração e controle), do Serviço Limitado, e dos serviços de valor adicionado,
necessário para a mencionada regulamentação mínima.
Art. 2° - Neste Artigo o Serviço Móvel Celular é categorizado como
serviço público, aberto a correspondência pública e como serviço de
telecomunicações terrestre que utiliza técnica celular. Abrange, portanto, além das
BANDAS A e B da conhecida telefonia .celular, outras faixas de freqüências que
sejam abertas a prestação do serviço com a mesma tecnologia. Inclui, assim o
chamado PCS (Personal Communication System) e exclui os serviços
individualizados via satélite .
No parágrafo primeiro deste Artigo fica estabelecido o prazo de
concessão para exploração do serviço Móvel Celular adotando o principio já
estabelecido para o setor de radiodifusão quandO há o irnp>erativo da assinatura do
contrato de concessão. (15 anos, renovável) .

•

O parágrafo segundo estabelece que o controle da gestão das
empresas concessionárias (controle do capital) pertença a brasileiros. Esta é uma
postura pOlêmica quando se considera que foi objeto de Emenda Constitucional na
reforma econômica o fim da diferenciação entre empresas brasileiras de capital
nacional e empresas brasileiras de capital estrangeiro. É verdade que outros
paises não permitem o controle de estrangeiros em suas empresas que exploram
serviços de telecomunicações. A globalização econômica, contudo, vem forçando
a revisão das regulamentações, também nesse aspecto . A opção proposta,
embora avançada, mantém a discriminação e tem um conteúdo, essencialmente,
político.
O parágrafo terceiro aplica as atuais empresas permiSSionárias
que exploram o serviço celular, assim chamado de Serviço de Radiocomunicação
Móvel Terrestre Público - Restrito, concedidos através de permissão, o conceito
de serviço público estatuído para o Serviço Móvel Celular. Ou seja, serão
assinados contratos de concessão, preservando o direito de manutenção do
restante dos respectivos prazos de exploração. Não trata, contudo, do valor a ser
pago pela concessão, que será objeto da licitação para os futuros concorrentes. A
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regulamentação do acesso a rede pública fixa deverá estabelecer a forma de
compensação na busca de condições justas de competição.

o parágrafo quatro obriga às empresas concessionárias da infraestrutura fixa a garantirem condições de interconexão adequadas, equânimes e
não discriminatórias. São apenas, os princípios gerais para o estabelecimento dos
critérios de interconexão e acesso ao sistema instalado, majoritariamente estatal,
de modo a se obter a justa competição. Na verdade este é o ponto crucial para que
o objetivo desta flexibilização seja alcançado, isto é, a universalização da oferta de
serviços, com boa qualidade e preços mais baixos.
Art. 3° - Como não existe na legislação de telecomunicações a
figura de outorga de concessão para provimento de meios, foi estabelecido o
artificio da outorga de concessão para a exploração dos serviços de monitoração e
controle de satélites em posições orbitais, e dai a definição das regras de
provimento do segmento espacial , nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro. As
empresas concessionárias, também, não podem ser controladas por capital
estrangeiro.
Art. 4° - Neste Artigo verifica-se a completa abertura do mercado
brasileiro à exploração dos serviços de telecomunicações via satélite, em qualquer
de suas modalidades, mediante outorga especifica e acesso a partir do território
nacional ou do exterior. Não é estabelecida qualquer exigência quanto ao capital
das empresas concessionárias.

•

Art. 5° - O caput e os dois parágrafos deste Artigo definem o
Serviço de Valor Adicionado e estabelecem as regras para sua exploração: acesso
garantido e independência de outorga. Na verdade o serviço já é explorado dessa
forma em todo o território nacional. A explicitação em Lei é importante porque
assegura a garantia do acesso á rede Pública de Telecomunicações.
Art. 6° - Neste Artigo fica estabelecida a contrapartida financeira
pelo direito de exploração de serviços e/ou uso de freqüências radioelétricas. A
generalidade do mérito do Artigo, para serviços de telecomunicações, legaliza a
regra da contrapartida para os serviços já regulamentados. Trata-se de uma
prática universalmente adotada. Não define, contudo, o destino do recursos
arrecadados.
•
A consolidação do monopólio estatal das
Art. 7"
telecomunicações implicou no esvaziamento do CONTEL - Conselho Nacional de
Telecomunicações .. órgão regulador criado pela Lei 4.117, tendo o Ministério das
Comunicações assumido as funções de regulamentação, outorga e fiscalização do
setor. N~ prática muitas das funções regulatórias foram assumidas pela
TELEBRAS, como empresa HOLDING do sistema estatal, e responsável pelo
planejamento e pela integração do sistema nacional de telecomunicações. Nada de
mais até o momento em que esta Lei for promulgada, porém inadmissível a partir
do estabelecimento do regime de competição que se pretende quando o sistema
TELEBRÁS deverá ser tratado como concessionário como os demais concorrentes
privados. Faz-se, portanto, necessária a reafirmação explicitada neste Artigo de
que o Ministério, como representante do Poder Concedente, exercerá,
temporariamente, as funções de outorga, regulamentação e fiscalização das
telecomunicações no regime de competição, até que o órgão regulador seja
ativado.
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Esse é o mérito do PL nO 1.287/95, em consonância com a
necessidade de regulamentação imediata para demarrar, nesta fase, a
flexibilização do setor de telecomunicações. Imediatamente após, esperar-se pelo
Projeto de Lei de regulamentação geral da Emenda nO 8/95, ai sim, fixando as
condições e o calendário da admissão da iniciativa privada nos serviços básicos e
a privatisação das atuais empresas estatais.
IV. EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95
Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, foram apresentada 44 (quarenta e quatro emendas), sendo 10 (dez)

•
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de autoria do Deputado Paulo Cordeiro; 7 (sete) do Deputado Luiz Moreira; 6 (seis)
de Deputado Paulo Bomhausen; 5 (cinco) do Deputado Paulo Heslander; 4
(quatro) do Deputado Roberto Campos; 3 (três) do Deputado Hélio Rosas; 3 (três)
~eputado Nelson Marchezan; 2 (duas) do Deputado Agnelo Queiroz; 2 (duas)
do Deputado Romel Anízio Jorge; 1 (uma) da Deputada Alzira Ewerton e 1 (uma)
do Deputado Miro Teixeira.

o Art. 1° do Projeto de Leí nO 1.287/95, foram apresentadas 2
(duas) emendas, ambas modificativas, objetivando, segundo seus autores,
melhorar a redação original.
Ao Art. r e seus parágrafos, foram apresentadas 18 (dezoito)
emendas, sendo 9 (nove) modificativas e 9 (nove) aditivas, destacando-se dentre
essas emendas, as que versam sobre o controle do capital das empresas
concessionárias do Serviço Móvel Celular, umas enfatizando que o controle do
capital pertença a brasileiros e outras eliminando esse controle.

•

Ao Art. 3° e seus parágrafos são apresentadas 9 (nove) emendas,
sendo 6 (seis) modificativas e 3 (três) aditivas, onde mais uma vez estabelece-se a
controvérsia do controle do capital da empresa concessionária que pretenda
explorar o controle de satélites de telecomunicações, visto que algumas dessas
emendas reforçam 3 tese que o controle do capital seja de brasileiros, enquanto
outras emendas defendam a eliminação desse controle.
Ao Art. 4° e seu parágrafo, são apresentadas 2 (duas) emendas
modificativas, ambas versando sobre a preferência na utilização de satélites
brasileiros.
Ao Art. 5°, foi apresentado apenas, 1 (uma) emenda modificativa
cujo objetivo e dar nova definição ao serviço de Valor Adicionado.
Ao Art. 6°, foram apresentadas 4 (quatro) emendas sendo 2 (duas)
modificativas e 2 (duas) aditivas, todas procurando estabelecer contomos para a
cobrança do direito de exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso de
radiofrequência.
Além dessas emendas que se vinculam ou estão referidas a
artigos específicos do Projeto de Lei n° 1.287195 , foram apresentadas mais 6
(seis) emendas aditivas, propondo inclusões de novos artigos, a maioria delas
estabelecendo prazos para cumprimento de eventos, criando obrigações elou
estabelecendo outras condições
para exploração dos
serviços de
telecomunicações.
Finalizando, cabe registrar a apresentação de uma "emenda
substitutiva ao Projeto de Lei nO 1.287/95", que abrange diversos aspectos da
exploração dos serviços de telecomunicações, indo muito além dos objetivos
pretendidos pelo Projeto de Lei proposto pelo Poder Executivo, que refere a uma
legislação considerada, no momento, como minima, indispensável ao efetivo inicio
C!o p~sso de liberalização das telecomunicações.
Todas essas emendas são apresentadas na sua íntegra, anexas
ao presente relatório.
V· PROPOSTA DE SUBSTITUTIVO AO PL 1.287/95
Inicialmente, é importante reafirmarmos que a referencia principal
para a reforma do setor de telecomunicações, iniciada com a Emenda
Constitucional nO 8/95, que prossegue com esta Lei, e que continuará com
propostas e promulgações de outras leis, é a busca da modem idade jurídica e
institucional de um modelo onde os serviços sejam explorados em regime de justa
competição. Acreditamos que a competitividade conduzirá, rapidamente, à
universalização, à melhoria da qualidade e à redução dos preços dos serviços de
telecomunicações, além de contribuir, inestimavelmente, para a modemização dos
demais setores de atividades nacionais, permitindo condições mais favoráveis para
o pais na globalizacão econômica. A iusta competição deve ser, portanto,
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entendida como uma finalidade estrutural, permanente, da abertura do setor à
iniciativa privada.
Mas existe, ainda, outra referência para a finalidade desta Lei e da
reforma que estamos procedendo, e que não é menos importante na atual
circunstância conjuntural de falta de recursos que atravessa o país e o setor de
telecomunicações, que é a necessidade da criação de apelos sérios e claros à
participação de capitais privados, nacionais e estrangeiros, na expansão e na
exploração dos serviços de telecomunicações. As condições de alta demanda,
reprimida e vegetativa, no mercado brasileiro, associadas a grande viabilidade
econômico-financelra na exploração dos serviços objeto desta Lei em todos os
países do mundo, além da perspectiva de estabilização da economia e da
retomada do crescimento econômico, garantem um estimulo sem precedentes a
canalização de recursos privados para investimentos no setor.
Essas duas finalidades, justa competição e absorção de
recursos privados , devem nortear todo o processo da reforma do setor de
telecomunicações, com a cautela permanente de evitar o agravamento de
problemas sociaiS como o desemprego e o não atendimento de regiões e
segmentos da sociedade com acesso aos serviços regulados. Outro aspecto a
realçar é o fato de que esta Lei não tem por fi nalidade privatizar as atuais
empresas estatais que exploram os serviços públicos de telecomunicações.

•

A proposta, que estamos submetendo a discussão e votação no
plenário desta Comissão, foi elaborada com a honesta crença de que aperfeiçoa o
Projeto onginal, tendo Incorporado, além das convicções do relator, preciosos
subsídios extraídos das audiênCias públicas, de audiências pessoaiS com
empresários, profissionais e autoridades do Brasil, e do exterior, além, é claro, das
oportunas propostas apresentadas através de 44 (quarenta e quatro) emendas dos
colegas deputados.
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As modificações introduzidas no PL 1.287195, interpretado no Item
111 deste relatório, subscrevem-se no âmbito da intenção do projeto original e
procuram fortalecer a sintonia do seu mérito com as referencias de justa
competição e de atração de recursos privados . As alterações, introduzidas
como emendas do relator, versam sobre os seguintes aspectos essenciais:
A - inclusão de Serviço Limitado no objeto da Lei.
B - não discnminação de capital estrangeiro.

c - instituição de empresas independentes para a exploração do
Serviço Móvel Celular já outorgado.

o -

conceituação de Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite.
E - faculdade de adoção do principio da reciprocidade.
F - Impedimento ao controle da gestão de concessionária por
empresa estatal estrangeira.
G - destinação aos recursos provenientes da cobrança pelo direito
de outorgas.
H - instituição do órgão regulador de que trata o Inciso XI do Art.
21 da Constituição Federal.
A - A introdução do Serviço Limitado no alcance da Lei (Art. 1°),
visa suprir uma lacuna regulatória para um serviço que adquiriu grande importância
com a tecnologia de transmissão em faixa larga, a preços cada vez mais
compensadores, principalmente para grandes corporações, que buscam aumentar
a produtividade automatizando suas atividades. O estabelecimento de redes de
computadores e de outros serviços, intra-corporações, impõem a necessidade de
uma conceituação definitiva para esse serviço. O § 2" do Art. 2° e o Art. 6°

•

73
conceituam o serviço e definem as condições de sua prestação ao própno
executante, por simples requerimento do interessado e autonzação do Poder
Concedente, e quando é destinado a prestação a terceiros. Neste caso mediante
permissão a empresas brasileiras. O prazo de outorga de 10 (dez) anos é adotado
por coerência com os demais serviços outorgados por permissão.

.
•

B - A limitação da participação de capital estrangeiro em 49% do
capital votante das empresas concessionánas, além de ser Incoerente com a
reforma econômica já procedida a nível constitucional, que, entre outras medidas,
eliminOU a discnminação a capital estrangeiro na definição de empresa brasileira,
se contrapõe a tendência internacional de eliminação de tais barreiras. A
Organização Mundial de Comércio - OMC já colocou na pauta das negociações a
abertura dos sistemas de telecomunicações a iniciativa privada e à participação de
capital estrangeiro. Na última reunião ocorrida recentemente, o governo brasileiro,
através do Ministério das Comunicações, apresentou suas intenções de liberação
do setor nas áreas objeto desta Lei, conforme consta do documento em anexo,
INFORME - Oferta Brasíleira de Acesso ao Mercado, apresentada a
Organização Mundial de Comercio - OMC . Pelas mesmas razões que justificaram
o fim da diferenciação entre empresa brasileira de capital nacional e empresa
brasileira de capital estrangeiro, bem como o fim da discnminação de capital
estrangeiro nas áreas de mineração e energetica, através de emendas a
Constituição Federal, reforçadas por essa tendênCia mundial, nós introduzimos
emenda de relator na Lei em pauta eliminando a discnminação proposta . O Art. 10
contempla essa emenda modificativa. O prazo de 15 (quinze) anos foi estabelecido
coerentemente com os prazos de outorga por concessão para exploração de
outros serviços.

c - O estabelecimento do regime de justa competição pressupõe a
existência de condições de igualdade de partida e de Interconexão com a rede fixa,
de modo que o preço final do serviço e sua qualidade técnica, tenha a mesma
composição de custos, no que independer do concessionáno, para todos os
concorrentes. As empresas que já são concessionárias prestam o Serviço Móvel
Celular complemen~armente , por assim dizer, a todos os demaiS serviços de
telecomUnicações. E muito difícil determinar os custos do serviço, principalmente
os custos indiretos de administração e de ocupação de equipamentos comuns a
outros serviços. Por mais independente que seja a contabilidade das atuais
exploradoras do serviço é impossível proceder a um rateio justo de custos indiretos
e, mesmo o cálculo dos custos diretos não fica imune a distorções, devido ao grau
de integração das atividades de uma mesma empresa nas áreas de planejamento,
supervisão e controle. Consldere-se ainda que o regime de competição conduz a
uma verdadeira luta entre concorrentes na conquista do mercado, sendo de supor
que as atuais concessionánas. detentoras das redes fixas e dos equipamentos de
encaminhamento do tráfego local , interurbano e internacional. pela capilaridade
que já alcançaram na prestação dos demais serviços, colocam-se em situação de
vantagem em relação aos concessionários que vão iniciar a exploração de um
único serviço. Isto sem considerar a hipótese absurda da possibilidade de adoção
de subsidios ocultos nos preços do serviço . AdiCione-se que o longo período de
monopólio na exploração dos serviços de telecomUnicações fez com que a
TELEBRÁS passasse á dividir com o Ministéno das Comunicações as funções
regulatorias do setor. tais como planos de nu meração. protocolos de Interconexão,
ensaios e atestados de qualidade técnica de equipamentos etc
•

Esta cultura normativa da TELEBRÁS , legitima até o presente
momento, terá que ser modificada, e não o será por atos de vontade executiva,
mas por um processo de mudança de mentalidade que consumirá algum tempo.

•

Para reduzir os efeitos da tradição. da cultura e das práticas
operacionais monopolisticas sobre o desejado regime de competição . outra form a
não encontramos senão transformar as atuais concesslonánas de Serviço Móvel
Celular em empresas independentes das detentoras das redes fixas e da outorga
para exploração dos demais serviços . Vemos muitas vantagens nesta solução
proposta, como:
- estabeleCimento de igualdade no objeto SOCial das empresas
concorrentes.
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- possibilidade de estabelecer condições mais equânimes nos
termos dos contratos de concessão.
- transparência nas condições de acesso e de interconexão
dos sistemas de Serviço Móvel Celular face as redes fixas.
- participação de recursos da iniciativa privada na composição
do capital e nos investimentos das empresas subsidiarias.
- informações homogêneas
;>Ianejamento integrado.

para compor os dados do

- possibilidade de cobrança do valor da outorga das empresas
subsidiarias, proporcionalmente ao restante dos prazos de
concessão, nos termos do novo contrato de concessão.
Entre outras, essas vantagens, todas convergentes ao
estabelecimento de um justo regime competitivo são suficientes para contrapor a
aparente desvantagem de estarmos abrindo espaço a criação de mais empresas
estatais, justamente no momento em que lutamos pela desestatização da
economia. Mas esta incoerência é apenas aparente uma vez que, além de
estabelecermos melhores condições a competitividade, estamos abrindo novas
frentes de participação a iniciativa privada , capital e tecnologia,e preparando o
setor monopolista para a privatização. Esta proposta não cria situações de
argüição de direito de recesso por parte dos acionistas minoritários e valoriza o
setor estatal com empresas modernas e prontas para privatizar, já em regime de
competição.

#

•

Com essas convicções introduzimos o Parágrafo Único do Art. 4°
estabelecendo a constituição de empresas independentes para exploração do
Serviço Móvel Celular, em um prazo de 18 (dezoito) meses. Para atender o que
exara do Art. 37, Inciso XX, da Constituição Federal , o Art. 5° do substitutivo
autoriza o Poder Executivo a criar as empresas mencionadas, inclusive com a
participação de capital privado. para o que é exigido licitação entre interessados
que f\ão operem o serviço na mesma ár'ea de concessão.

o -

Os dispositivos do Projeto original que tratam de
telecomunicações por satélite estão pouco claros. O artificio usado para evitar a
figura da outorga para suprimento de meios, que contrana a tradição de outorgar
direitos a exploração de serviços, conduziu a um texto confuso e imperfeito
tecnicamente. Sem alterar o mérito procuramos conceituar o novo serviço que, na
prática, vai
ser prestado, que é o Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite. Com esta definição auto-explicativa, foi possivel
elaborar uma redação clara para o texto. Além da não discriminação de capital
estrangeiro, já justificada no item B acima, foi explicitado no texto o dispositivo
constante da política de Satélites do governo, que dá exclusividade de exploração
a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÓES - EMBRATEL, até 31 de
dezembro de 1997. Por se tratar de uma ·política", sujeita a modificações por
decisão executiva setorial, julgamos que a explicitação no texto da Lei dará mais
segurança aos eventuais investidores privados. alem .de definir o tempo que a
EMBRATEL dispõe para se preparar para a competição. A exclusividade não se
aplica aos serviços que as especificações dos satélites brasileiros não permitem
prestar.
E - As administrações de telecomunicações de todos os países
estão intensamente voltadas para estudos e medidas no sentido de liberalizar as
regras de participação de capitais estrangeiros na exploração de seus serviços. A
Organização Mundial de Comercio - OMC é o fórum principal das discussões e o
Brasil já assumiu uma posição de destaque nesses entendimentos conforme
depreende-se do documento INFORME - Oferta Brasileira de Acesso ao Mercado
apresentado a Organização Mundial de Comercio, em anexo. Para que o governo
não careça de um instrumento de barganha nessas negociações, Introduzimos a
faculdade de usar o principio da reciprocidade na composição do capital das
empresas concessionárias, sempre que for necessário para preservar os
interesses nacionais, conforme consta do Art. 10 (§ 10 ) do Substitutivo proposto.
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F- Também concluímos pela conveniência de incluir uma restrição
ao controle das concessionarias por empresas estatais estrangeiras , sem impedir,
contudo, a participação como sócias minoritárias. A razão principal é evitarmos o
que ocorreu na Argentina, por exemplo, onde o controle foi transferido para
empresas estatais estrangeiras, isto é, houve uma desnacionalização do controle
estatal das telecomunicações naquele país. Sem entrar no mérito de qualidade da
decisão, pode-se admitir que é, no mínimo, estranha. De qualquer forma, sendo o
poder Concedente a União, corre-se sempre o risco de serem invocadas ques~ões
de estado nos eventuais conflitos entre Poder Concedente e conceSSlonano ,
quando este é uma empresa estatal estrangeira Art. 10 (§ 2°) .

..
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G - O Art. 12 mantém a atribuição, constante do Projeto original ,
de competência à União, como Poder Concedente, para cobrar pelo direito de
exploração de serviços e de uso de radiofrequências, contudo, não dete~ina o
destino para os recursos assim arrecadados . Entendemos que a destlOaçao mais
justa será para subsidiar o desempenho das atividades comuns de
regulamentação, outorga e fiscalização , que interessam e atendem a todos os
concessionários, permissionários e autorizados com outorgas para prestarem
serviços de telecomunicações, ou seja, o exercício das competências de Órgão
Regulador.
H - Com vistas a eliminar as dúvidas sobre a constitucionalidade
do texto do Projeto original do Poder Executivo, no que preceitua o Inciso XI do
nos
Art. 21 da Emenda nO 8 à Constituição Federal, quando estabelece, in fine,
termos da Lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de
um órgão regulador e outros aspectos institucionais;" resolvemos explicitar o
atendimento a esse preceito constitucional.
lO • ••

Assim, no que se refere a organização dos serviços, além
daqueles que são objeto da Lei , o texto proposto também exara o acolhimento da
legislação de telecomunicações em vigor, onde não é revogada , e, por
conseguinte, adota de imediato, a organização vigente para os demaiS serviços .
Quanto a dispoSição sobre a criação de um órgão regulador, modificamos o
texto original, conforme consta do Art. 13 desta proposta, InstitUindo o órgão
regulador e investindo o Ministério das Comunicações nessa condição, para
exercer, entre outras competénclas, as de regulamentação, as de outorga e as de
fiscalização, Quanto a outros aspectos institucionais, além daqueles de que
trata o mérito desta proposta, o acolhimento da legislação em vigor completa a
determinação constitucional. Dessa forma , entendemos que, Já nesta fase de
flexibilização da exploração dos serviços de telecomUnicações , cumpre-se o que
emana do texto constitUCional e eVita-se o que podena ser Invocado como
inconstitucional, uma vez que a exploração dos serviços fica, cabalmente , regulada
por esta Lei e pela legislação vigente.
Feitas essas modificações relatadas, acreditamos que o Projeto
original foi aperfeiçoado sem ultrapassar os limites do seu alcance e aas Intenções
do Poder Executivo. Nos demaiS diSpositivos, já relatados no Item 111 , o PL
1,287/95 ficou inalterado, a menos de renumeração de Artigos e parágrafos.
VI - VOTO DO RELATOR

•
•

Feitas essas conSiderações sobre a Mensagem nO 98 que
encaminha o PrOjeto de Lei nO 1.287/95 , do Poder ExecutiVo esperamos ter
justificado a oportunldaae do mento da proposta , ~m como as modifica ções
introduzidas. Vale realça r que, alem da clareza , da preCisão e aa oportunldaae
mais importante é o obJetiVO aa Lei Neste caso é o estabeleCimento do regime de
competição na exploração do Serviço Móvel Celular e dos serviços de
telecomunicações por satélite, (objetivo permanente), e a criação de
incentivos a canalização de recursos privados para o setor de
telecomunicações, (objetivo conjuntural). Da mesma forma deve-se ter sempre
em mente o cuidado na avaliação dos custos SOCiaiS da transiçã o oe LJ m mOdelo
. para o outro . Neste aspecto. o Impacto das novas regras de exploração dos
\ serviços será pOSItivO , geraaor de empregos, pelo aporte de novas unidades
prOdutivas, e valonzador dO patnmõnlo publico pela obtenção de recursos extemos
ao setor, sem modificar as regras de prestação dos serviços baslcos de
telecomunicações.
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substitutivo ao PL 1.287/95, que submetemos a apreciação
desta Comissão, incorpora o mérito parcial de inúmeras Emendas apresentadas ao
Projeto onginal pelos Deputados Paulo Cordeiro de números (01 , 02, 03 , 04, 05,
06 , 07 , 08 , 09 e 21) , Roberto Campos números (1 4 , 15, 16 e 17), Hélio Rosas
números (18, 19 e 20) , Luiz Moreira números (22, 23 , 24 , 25, 26, 27 e 28), Paulo
Bomhausen números (37, 38, 39, 40 , 41 e 42) e Alzira Ewerton número (13) . As
demaiS Emendas, dos Deputados Nelson Marchezan números (10 , 11 e 12), Miro
Teixeira número (29), Romel Anísio Jorge números (30 e 31 ), Paulo Heslander
números (32, 33 , 34 , 35 , 36) e Agnelo Queirós números (43, 44) , não foram
aproveitadas, ou porque acentuam a discnminação ao capital estrangeiro, ou
porque ultrapassam os limites desejados para o alcance da Lei , posições
contrárias ao que entendemos adequado ao momento que estamos
regulamentando para o setor de telecomunicações .
Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do PL nO 1.287/95, na
forma do substitutivo anexo.

e março de 19,.,n .........
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomUnicações para prestação de Serviços de Valor
Adicionado, regulam-se por esta Lei e, no que for aplicável , pela legislação de
telecomunicações em vigor.
Art. 2° - A organização dos serviços de telecomunicações.
respeitado o que disciplina a legislação de telecomunicações em vigor, em especial
a Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei,
relativamente aos serviços que menciona.
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Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre , aberto á correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, interconectado á rede publica de
telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis. transportáveis ou
veiculares, de uso individual.
-

•
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§ 2° - Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou á prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa , natural ou Jurídica, ou grupo de pessoas jurídicas
caracterizado pela realização de atividade comum específica .

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites ,
realiza a recepção e transmissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofrequências pré-determinadas.

§ 4° - Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada
pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte ,
criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação,
movimentação e recuperação de informações.
Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por meio de licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos ,
renovável por igual período. observado o disposto no art. 10 desta Lei.

•

Parágrafo único - As entidades exploradoras de Serviços
Públicos de Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes
para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas .
equânimes e não discnmlnatórias .
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar em
concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de
Radicomunicação Móvel Terrestre Público-Restnto outorgadas anteriormente á
vigéncia desta Lei, nos termos dos contratos a serem firmados , respeitados os
respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único - As entidades concesslonánas do Serviço
Móvel Celular deverão constituir, no prazo de até 18 (deZOito) meses, a contar da
vigência desta Lei , empresas independentes que as sucederão na exploração do
Serviço.
.
Art. 5° - Fíca a Telecomunicações Brasileiras S.A . TELEBRAS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo anterior, a constituir, diretamente ou através de suas SOCiedades
controladas , empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular, admitida a participação de capitais privados. mediante
licitação entre concorrentes que não explorem o serviço na mesma área de
concessão.
Art. 6° - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização , por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado a prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no país, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por igual período.

•

Art. 7°
O Serviço de Transporte de SinaiS de
Telecomunicações por Satélites será explorado, mediante concessão, pelo prazo
de até 15 (quinze) anos, renovável por igual período, observado o disposto no
Artigo 10 desta Lei .

§ 1° - A concessão assegurará o direito á ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e á
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos satélites localizarem-se em território brasileiro.

§

2°
O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equãnime e não discriminatório a todos os interessados.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de

78
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam eXlgloas
características técnicas não dlsponlvels em satélites que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil
Art. 8° - A exploração de serviços de telecomun icações por meio
de satélites, para qualauer de suas modalidades . dependera de outorga especifica ,
nos termos da regulamentação . independentemente de o acesso se realizar a
partir do tenitório nacional ou do extenor.
Paragrafo ÚniCO - Sera dada preferência a utilização de
satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil , nos termos que
dispuser a regulamentação .
Art. 9° - A prestação de Serviço de Valor AdiCionado não
caractenza exploração de serviço de telecomunicações e Independe de outorga ,
assegurada, aos InteressadOS na prestação do serviço, a utilização da reoe pública
de telecomunicações, nos termos da regulamentação .

Art. 10 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de TelecomUnicações por Satelite somente
poderão ser outorgadas a empresas constltuidas segundo as leiS brasileiras cUJa
sede e administração se localize no Pais .

..
•

§ 1° - E facultado ao poder Executivo adotar, nos casos em que o

..,

interesse nacional assim o eXigir, o pnnciplo da reclproadade na composição do
capital das empresas concesslonanas dOS serviços objeto desta leI.
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§ 2° - É veoado a governo estrangeiro o controle. direto ou Indireto,
do capital votante de empresas concesslonanas dos serviços objeto desta leI.

!:",

r-r-

~'"
o

;!. Z
~ ..J

3 0..

Art. 11 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta lei deverão conter requisitos que propiciem a diversldaoe de
controle das entidades exploradoras, em estimulo a competição.

Art. 12 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomUnicações e pelo uso de radiofrequências , nas condições
estabelecidas em regulamentação.
Paragrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de que
trata este Artigo serão destinados ao Ministério das Comunicações , pelo exercício
da competência de Órgão Regulador.
Art. 13 - É instituido o órgão regulador, consoante o disposto no
Inciso XI do Art. 21 da Constituição Federal , e fica o Ministério das Comunicações
investido nesta condição , com as competências de regulamentação, outorga e
fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em
vigor.
Paragrafo único - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias da
promulgação desta lei, o Poder Executivo devera encaminhar Projeto de lei
propondo nova estrutura , abribUlções, competências e vinculação , para o órgão
Regulador.
Art. 14_- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dlsposlçoes em contrario.
Sala das

ssões

»
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Art. 211 ••••

§ 111 - "Serviço Móvel Celular é o serviço de teleco: municações móvel terrestre, aberto à correspondêncis pública,
que

I utiliza

sistema de radiocomunicações com técnica celular,

interco-

nectado à rede pública da telecomunicações, e aca5sado por meio
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso
ou coletivo."

de

irntividual

JUS T I F I C A T I V A
A proposição tem por objetivo confarir maior abrangê~

Icia ao conceito de Serviço Móvel Celular, de forms a possibilitar ta!!!.
Ibém o uao coletivo dos terminais portáteis. Embora o aparelho celular epresente caracteristicas que o conduza ao uso preponderanteme~
te individua~ entendemos que

•

sua finalidade tAmbém pode vir a

se

restar ao uso coletivo. Isto ocorre particularmente nas

localida-

es onde não existam linhss fisicas e o sistema de rádio

apresan-

a-se muito oneroso. Como exemplo, cito que,

no

mau

Estado,

ELEBAHIA já destinou, em algumss localidades, terminais para

a
uso

oletivo, am atendimento à demanda de determinadas comunidades.
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INCLUAM-SE NO ART. 13 OS PARAGR~OS 2º, 3º e 4 Q , RENUMERAN
DO-SE COMO § 1Q O ATUAL ~ARAGRAFO ONICO, COM SUBSTITUIÇAO DA EXPRES
SAD "PODER EXECUTIVO" POR "PRESIDENTE DA REPOBLICA".
Art. 13 . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1Q -

I Publicação

No prazo de 1BD (canto e oitenta) dias

desta Lei, o Presidente da República deverá

da

encaminh a r

,
IProjeto de Lei propondo nova estrutura, atribuições, competências e
IVinculação para o Orgão Regulador.
§ 2Q - Até que venha a ser instalado o Orgão Regu

lador referido no parágrafo anterior, o ato de outorga ou renovação

Isomente

produzirá efeitos legais após manifestação do Congresso Na

Icional que o fará no uso de suas prerrogativas constitucionais,
especial no exercício ds competência exclusiva da fiscalizar e
:trolar os atos do Poder Executivo, de conformidade com o

em
con-

disposto

Ino inciao X, do art. 49, ds Constituição Federal.

I

I
I

§ 3Q - O Congresso Nacional apreciará o ato ci~

no perágrafo enterior no prszo de até 60 dias, a contar da data do
ecebimento da mensagem.
§ 4Q - Decorrido o prezo de 60 dies, a nio

msni-

estação formel do Congresso Necional importará na validação · do ato
o Executivo, de acordo com a legislação em vigor.

•

JUS T I F I C A T I V A
A presente proposição tem por objetivo primordial definir
princípios lagais que deverão balizar a participação meis efetiva
Congresso Nacional nas decisõas relativas à outorga e

renovação

de concessões para exploração dos serviços de tel~omunicações.
Com essa iniciative, buscamos, até que venha a ser instaado o Orgão Regulador referido no inciso XI do art. 21 da Constiu~çao Federal, estabelecer uma parceria do Congresso Nacional

com
Executivo no processo de outorga dos serviços de telecmunicações ,
ue deverão ocorrer por meio de licitação. Isto se justifica, fund~

entalmente, ao coneiderermos a magnitude do potencial do

mercado

rasileiro, o montante de recursos envolvwos e a acirrada

concor-

anca que deverá advir por parte dos agentes econômicos privados

e

estatais,
nacionais e internacionai~. Nesse contexto,entendemos que
,
b Poder Legisletivo, no exercício de suas prerrogativas constituci~

,

~ais,

não podaria deixar da compartilhar, pelo menos nessa

fase de

ransição, das decisões aobre o futuro da exploração comercial dessa
obiçada fatia de mercado, até masmo como forma de assagurar

maior

democrática da aociedade, transparancia e legitimidade
m todas as etapas de aberturs desse importante sstor a

iniciativa

rivade, a ser conduzida pelo Poder Executivo.
Aeeim, no perágrafo 1 Q, substituimos a expressão
xecutivo por

"Presi~

·Poder

da República", pera dar-lhe adequeção

ao

exto constitucional(art.61).
A seguir, estabelecemos que o ato de outorga ou de renovação

IPoder

~

~
~
~

~

cn
cn

!tivas constitucionais da fiscalizar e controlar os atoa do Poder

I

~

co

~

o
~z
i~
~~

manifastação

IdO Congrasso Nacional, o qual o far'á no exercício da suas prarroga-

u~

~ ~
--~
~ U)

Executivo somente produzirá efeitos legais após

do

,Executivo, da conformidade com o disposto no inciso X, do art.

~

49

•

83
da Constituição Fedarel. Para garantir a necessária caleridade

ao

'processo, fixamos um prazo máximo de 60 dias para que o Congresso '

I

,

Nacional formalize a sue manifestação scerca do ato do Executivo

devendo as duas Casas manifestarem-se, cada qual, sucessivamente em
até 30 dias, findo os quais o silêncio importará em concordância tá
cita ou velidação do ato do Executivo. Imaginamos que, na
tação, daverá a

~ensagem

regulame~

do Executivo ser apreciada apenas

pelas

comissões permanentes competentes de cada Casa, as quais

poderão

fazá-lo separadamente ou em reunião conjunta.

,,

Antes de fazermos essa proposição analisamos com profundi

pade os aspectos constitucionais

envolv~.

Evidentemente, a Consti

rUiÇãO em vigor não atribui competáncia especifica eo

Legislativo

rara homologar atos do Executivo da natureza do que ocorrerá, a não
er os que tratam sobre radiodifusão. Entendemos, porém, que

não

averia extrapolação dos limites de delegação legislativa se a paricipação viasse a ocorrer sob o amparo do inciso X do art. 49,

•

ob s forme de manifestação, no exarcicio de sua competáncia

e
de

lscslizar e controlar os stos do Poder Executivo. Além disso,

o

nciso XI, do art. 21, com s redsção dsds pela Emende Constitucional

08, estabelece que s lei ordinária disporá sobre s
orgenizecão
ulador e outros as ectos
os servi os s c~ia ão de um
mesmo que de
preaente proposição,
nstitucionaia. Portanto, a
alcance parcial, pode ser vista como regulamentadora de parte desses
g

princípios, porquanto insere-se também no contexto de "outros

aspe~

tos institucionais". Não entendemos, por outro lado, que assim proconcedendo estejamos invadindo a competência de outro Poder. Ao
trário, pretendemos dar maior respaldo às suas decisões.
Esperamos essim que a presente emenda venha a

complemen-

I tar outras afins e aprimorar o texto do Poder Executivo.

I
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Dê-se a seguinte redação ao §
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do art. 2° do Substitutivo do

84
Serviço Limitado é o servIço de telecomunicações. quaIsquer que
sejam as formas e os meIOs utilizados. de âmbito interior ou mtemacional.
destinado ao uso de pessoas flSicas ou juridicas constituídas segundo a
legislação brasileIra. com sede e administração no País. podendo ser
interconectado à rede pública de telecomunicações.

JUSTIFICA TIV A
A redação do § 1° do ano2° do Substitutivo do Relator é peculiar ao
Serviço Limitado pnvado. Existem outraS modalidades de Serv1ço Limitado
de prestação em base comercial a terceirOS, sendo essencial a esse serviço a
garantia de interconexão com a rede pública para assegurar a utilidade do
serviço.

Renato Johnsson
Deputado Federal
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Acrescente-se a expressão "e do Serviço Limitado" no parágrafo
único do art. 3° do Substitutivo do Relator após a denominação "ServIço
Móvel Celular ".

JUSTIFICATIVA

o parágrafo

único do ano 3° do Substitutivo do Relator assegura a
interconexão do Serviço Móvel Celular com a rede pública. O mesmo
tratamento deve ser dado ao Serviço Limitado.
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Dê-se a seguinte redação ao § 3° do art. 3- do Substitutivo do
Relator:

"§ 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante

•

concessão outorgada por meio de licitação, pelo prazo de 30 (trinta) anos,
prorrogável por iguais períodos. observado o disposto no ar!. 1O desta Lei"

JUSTIFICA TIV A
Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo

periodo de retomo. Eles devem ser atualizados permanentemente, confonne
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os USuar10S dos serviços.

Renato Johnsson
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Substitua-se a expressão "por prazo de 10 (dez) anos, prorrogável
por igual período" pela expressão "por prazo de 15 (quinze) anos.

6ãiAA,

86
renovável por iguais períodos ", observado o disposto no art. I O desta Lei, no
art. 60 do Substitutivo do Relator.

'"
'"
'iõ
<D

JUSTIFICATIVA

)(

u'"

Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo
periodo de retomo. Eles devem ser atualizados permanentemente, conforme
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os usuários dos serviços.
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O)

..;::::0'>

CIO"
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Além disso, o prazo das permissões vigentes já é de 15 anos.

~ ...J

.3 0.
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Dê-se a seguinte redação ao art. 7' do Substitutivo do RelaJor.

"Art. 7· - O . Serviço de Telecomunicação por Satélites será
explorado mediante concessão, pelo prazo de até 30 (trinta) anos,
prorrogável por iguais períodos, observado o disposto no ano lO desta Ler'.

JUSTIFICATIV A
#

I

Os investimentos em serviços públicos são elevados e de longo
periodo de retomo. Eles devem ser atualizados permanentemente, conforme
a própria evolução tecnológica. A limitação dos prazos resulta em maiores
preços para os usuários dos serviços.
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Suprirna·se a disposição do art. 5 9 do Substitutivo do Relator.

JUSTmCATIV A

•

A criação de empresas controladoras e coligadas pelas atuaIs
concessionárias de serviços públicos de telecomunicações para prestação de
serviço móvel celular já está contemplada no § único do art. 40 do
Substitutivo do Relator. Não se justifica a criação de novas empresas
estatais para exploração desses serviços.

Renato Johnsson
Deputado Federal
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Dê-se a seguinte redação aos artigos 10 e 20 do SubstItutivo do
Relator:

An. 10 - Os servIços de telecomunicações serão explorados pela
Unid~, diretamente ou mediante autorização. concessão ou permissão. a
pessoas naturais ou jurídicas. conforme disposto em Lei.

•

88
de
An. 2° - A uplor ação do Serviço Móvel Celular. do Serviço

de
Telecomunicações por Satélite. a utilização de satélites para exploração
ca~ões
serviços de telecomunicações e o uso da rede pública de telecomuni
para prestação de serviços de valor adicionado se regem por esta Lei.
JUST IFIC ATIV A
0
Os arts. la e 2 do Substitutivo são praticamente idênticos: o primeiro
les
diz que a organização dos serviços de telecomunicações, inclusive daque
s; o
que menciona, se rege por esta Lei e pela legislação de telecomunicaçõe
e pela
segundo diz que a organização dos serviços se rege por esta Lei
legislação de telecomunicações.
Até mesmo para evitar questionamento quando a constitucionalidade
os
da lei recomenda-se que o art. la referende a legislação vigente sobre
serviços de telecomunicações em geral.
Os serviços específicos mencionados no projeto serão regidos pelo
disposto nesta Lei. É o que diz o artigo 2° com a redação proposta.

•
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Mantenha-se a redação do § 3° do art. 2° do Projeto em substituição à
a ter
redação do art. 4° do Substitutivo. Assim, o art. 4° do Substitutivo passa
a seguinte l'C'dação:
"Art. 4° - Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel
stre
Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terre
termos
Público Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei. nos
s os
dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo. respeitado
respectivos prazo s remanescentes. ..

áiiAA

1

.

•

89
JUST IFIC ATIV A
A redação do § 3° do art. r do Proje to é mais objetiva do que a
disposição do art. 4° do Subs tituti vo que, à falta de definição de
critérios
para transformação das pennissões do Serviço de Radiodifusão Móve
l
Terre stle Público Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular,
consagra
o arbítrio do Poder Executivo para aprovar ou não a transformação,
Sugerese, por isso, manter a redação constante do § 3° do art 2° do Projeto.
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Dê-se ao parágrafo único, do art. 4° do Substitutivo do Relator, a
seguinte redação:

""n. 40 - ...
Páragrafo único - If. lT~ormação das permissões de Serviços de
Readiocomunicação Móvel Terrestre Público Restrito em concessão
do
Serviço Móvel Celular poderá ser condicionada a constituição
de
subsidiárias integrais ou sociedades controladas ou coligadas para
'exploração desses serviços. ..
.. A

•

JUST IFIC ATIV A
recesso.

A redação proposta objetiva evitar ou reduz ir os riscos do direito de

Ren ato Joh nsso n
Denutado Federal
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Dê-se a seguinte redação ao § l- do art. 10 do Substitutivo:

"No interesse público. o Poder Concedente poderá estabelecer
no
restrições à panicipação de estrangeiros. pessoas naturais e jurídicas.
os
capital de concessionárias dos serviços de que trata essa Lei. observados
tratados e convenções internacionais e acordos de reciprocidade . ..
JUST IFIC ATIV A
OI)

de estrangeiros, pessoas naturaIs ou
os de
jurídicas no capital de concessionárias e pennissionárias de serviç
o,
telecomunicações é uma questão polêmica do ponto de vista polític
pois
diplomático e econômico. A limitação numérica não é recomendável,
os e
nivelaria situações dispares. A redação leva em consideração tratad
ão
convenções internacionais e acordos de reciprocidade os quais contemplar
naturalmente convenientes estratégicos peculiares a cada caso .
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Dê-se ao art. 13 do Subs tituti vo a seguinte redação:

[ 1 Mllnva DE

•

91
"An. 13 - Até que seja instituído o Órgão Regulador das
Telecomunicações a que se refere a Emenda Constitucional n° 8/95,
é
mantida a competência normativa do Poder Executivo no que se refere
a
telecomunicações ".

JUST IFIC ATIV A

o

Art. 13 do Substitutivo institui o órgão Regulador das
Telecomunicações sem definir sua natureza juridica, vinculação, estrut
ura.
competência e sem até mesmo nominá-Io. Tendo em vista que o 'Proje
to em
tela não objetiva regulamentar a Emenda Constitucional n° 8/95, mas
apenas
dispõe sobre determinados serviços, propomos a redação em tela que
mantém
a competência normativa do Ministério das Comunicações até que se
institua
o órgão Regulador .
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Dt)-se ao parágrafo único, do art. ao a
designação de § 1°, adicionando-se o
parág rafo 2° com a seguinte redação:

.. § 2" - A utiJlzaçao de satél ites que ocupem poalçOea orblt als
notifi cada s por
outro s

pai. .. estA cond icion ada A prévi a coordenaçao com a
administração
brasi leira das poslçOes orblt als e fntqOênclaa associadas, e a
que sua cont rataç lo 8e
faça junto a representante legal no Bras iL"

JUSn FICA TlVA

A preferência para a utilização de satélites brasileiros deve ser
assegurada na lei, de
modo claro e preciso, permitindo balizar a posterior regulamen
tação da matéria pelo
Executivo.

92
e comparativa das
A emenda proposta visa orientar condições essenciais para anális
ocupem posições orbita is
possibilidades de vez que é admitida a utlllzaçao de satélites que
.
cons ignadas a outros palses.
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o (comp atibilização)
Ness a situação é impre.scindlvel que seja realizada a coordenaçã
sses do Pais tanto no
com administração brasileira. objetivando resguardar os intere
como assegurar que a
espaço orbital quanto no espectro de radiofreqüências
inclusive tributária, do
comercialização se dê sob as regras 8 implicações da legislação,
Brasil.
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A
EMENDA MODIFICATIVA AO AR TIGO 10 E EMENDA SUPRESSIV
I'IANT I 00
DESTE ART I GO, FI CANDO ASSIM
AO PARAGRAFO
O PARA.GR Af'O 2º

'º

Amgo 10 - A explo ração dos serv1ços de teleco muni caçõe s.
brasil eiras
dl!lposto ~ n~sUl lei. , erá outor gada a empr esas
habilitadas. nos termo s da reltulamenraçào. que tenha m pelo
tnenO$ 5 1% (cinq uenta e um por t.:.:nto) do capitlll votante
pertenc.:nte s. din:tll. ou indire tament.:. a brasil eiros.

·.JUSTI FICt \CÃO
Lei.
" pn:se nle proposta. de re!lta bder o texto origm al do prOjeto de
os dispostoS pelo
vem 30 proposlto de e:oltruturll.f. coere nteme nte. á todos os ' serviç
ada pelll Lmen dR
proieto. a nova reg,ulamentaçào das teleco mwuc ações. ora norte
a Cabo - e toda
Constitucional 8/QS . ~ t!sta linhll. encon tra-SI! a 1.l!i 8 ')77/95 - rv
propo sla c a re~lIlamentaçào do Poder Execu ttvo ~ , )bre a matéria.

I

nal
Quan to ao conteudo. de amplo conheCimento do Congn:!i!iO NAt.:lO
Lei I. 117/9 5 . úe
sua penin êncla e conveniênCIa. incluslvc t!xposto. no ProJcto de
no Lc~uslarivo.
nosSll nuton a c em inumera5 emen das t! propo stas que ora trami tam
que mesm o com 1\
ahordllm o Assunto em vasta amplt tude . ~as. vale a pena ressal tar
capital votante: au
propo sta do (jove mo. de penmUI a pantt.:lpal;áo de ate 49%
ura neste st!tor no
investimento estrangeIro .: I!.tuslmellle:. !Una das ou a maIOr Ilbert
retorn o que:. SI!
Inundo . FTlUlqueá-lo. de forml l indisc rimin ada. é urna avent ura sem
tivo tecnolól/,ico -.
Rlnllnhã perdermos u conrrole: - princ ipalm ente do proceS!iO evolu
estare mos relegados a umll wberlUlllI de meno r nível.
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Robu~tccendo e!;ta opini ão. descr eve-s e a ~egulr matér
ia publi cada
pelo perió dico espec ializa do em teleco mumc ações . rELECOM. ediçi
o de mlU"çol9f,.
que retere -se i tio propall\da "ohen ura" 1\0 capital e!'itran~eiros nOll
LV.A . :

"O Tdec omm unica nons Act tambe m tá uma peque na IIlteraç!o
na quc:m o da propn edarle por esrrangeiros de opera doras de
IcJecomunicaçoes. limita da por lei. desde 34. a 2~% das ações
com direito a voto. A única altera ção feita pelo Cong resso . e
incluida na nova lei. foi apena s para pernu rir que esrran ngcir os
uCLI;)em posIções de coma ndo nas empr esas onde têm essa
participação. A confu são armad a no Brasil com a passa gem
dc:ssa lei no E:starlos Unido s se deve. possi velme nte. 11
decln raçõe s do dwnn an da FCC. Reed Hundt. que divul gou.
com O ceno cstardalhaço. uma aberrura lotai do merca do
lUTIericano de teleco muni caçõe s a inves timen tos e~ngeiros .
Hundl e~ confe ssada meme . fazendo lobby pela abenu ra dos
merca dos europ eu e japon ês - mas també m. daro. de qualq uer
outro merea do que possa Intere ssar as comp wthia s de seu pais.

A verdade ê que o limite li propr iedad e de opera doras de
telefonlll arnen canas por operadora!> estran geiras penna nece
mwto resTrito - muito mais resrrito do que pprop osta dc 49%
que: IT8mI U\ no Cong resso brasileIro. e que nio envol verá
ne:nhuma inves ngaçà o de alto nivel sobre () mvesndor. Aqui. 11m
IIIvesndor estrangeiro nào pode comp rar maIs de 25% de I1ma
opera dora de telefo nia e mesm o para comp rar meno s de 25% é
muito ~omplicado. de licor do com o an.alista DaVId Good tree.
que acom panha a mdús tna de telecomUnicações na rorre ster
Re:scarch. empr esa de: pesqu isa de merca do de Camb ndge .
\I1llSl1achustts. Good tree deu bOlls risadas ao ser inform ado w
declaraçõe:s de: HlUldt no Brasil . "Ele pode dizer o que quiser.
mas qualq uer pedido super ior a 25% não tem a meno r chance: de
'ler aprov ado". garan te . "1'110 é R9ssivel autor izar uma
empr esa estra ngein a toma r contr olf de um Plltri mõnl o
glslo p.t com IrppUçpcÕes na ~egpM!nç. do país", diz ele.
lemhrAAdo qg' D' ooera d9ras inlerc ooeçt llm o gove rno e as
!gal.l atÕes milit am .mer içapa s. Ror exem plo.

•

•

As deciaruçães de Hund t result am da publi cação . em novem bro.
pela FCC. de um conju nto de nonn as para reguJw; o. assun to. No
ano passado. pela prune ira vez na rosto na da FCc:. ela teve que
exammBl' pedidos de investune:nto t!stran8eiro em opera doras
amen canas (Sprin t e \-fel) . o docum ento apena s conso lida as
nnrmas improvisadas pela FCC para tratar das propo stas de
ncgoclO da franc e Telec om. da Dcuts che Tdek om e da British
Tdeco m . E inTrouuz duas nOVIdades : deva o limite de 20 para
25% e Bdrtute o e:xame de propo stas acnna dt! 25%
"Mas nmguem em seu juizo perfe ito acred ita que um
IOVC~T1meDto acima de 2~% seja aprov ado" . apost
a Good tree. a
Fnmcc: Tdc~om e a Deuts chc T deko m foram alltOrizadasa
compf1lr 20% da Sprin t e a I:H pOde comp rar 20"/0 da MCI.
de:pois de quase um ano de negoc Iaçõe s ~om a FCC (e: com o
Depa name nto de JlIsnça. que tamb ém tem que aprov ar este tipo
de nel.l-ócio, Mas 11 aprov ação envul veu os gover nos dos três
paises europeus t! só ocorr eu media ntc cinco rigorosas
condiçõe~ : a Spnn nnnn t terá que ser consi derad
a opc:tadora
dom mame na França e na AlemanhlL ou seilL receber o mesm o
tnltamemo regul arono que 1\ France T cleco m e 11 Deuts~he
Telekom recebem : a Spnn t não poder a aume ntaI o nUmero de
CIrcu itos com C!!SCS dois paíse s. enqua nto nAo
ocotlClem as
reform as desejadas pelll FCC. estab elece u-se um ~ofisucado
padrão de relató nos detalh ados das anvld ades a FCC. do valor
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das tanfa s adotadas aos servIços oferecidos t! aos detalhes

tecnico!\ desses st!rviços: ali tanfa s internacionais acordadas
entre França e Elota.dos Unid os teria que ser reduzidas 110 nível
das tarifas entre InglatcTTlI I! Estado!! Unidus no prazo de doi...
anos: e. tinalmente. a Sprint terá que se apresentar a FCC em 98
pllra dar satisfação do t!stado das reformas na frança e na
Alemanha (e a FCC st! reserva o direIto de cance lar 11
autorização panl () negócio. se não ticar satisfeita com Oll
resultados) . \ias essa decis ão nllo foi sequer tomada pelo
( oongresso • ~ da esfera exclusivn da FCC. c: o Congresso não
mexeu na autoridade da comissão. apesar UI! ludas 8..'1 arneaçllli.
panlcuJannc:nte ao 10Dl!tO do último ano."
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EME NDA AO SUBS TITlI TIVO DO RELA TOR . PL 1287/95
:
EME NDA S MOD IFIC ATIV AS AOS SEGUINTE S DISP OSIT IVOS

1. ART IGO 3°, MA1\'TlDO O PAR ÁGR AFO úNIC O:
"Pará grafo 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado
mediante concessão, outorgada por meio de licitação, pelo
prazo de 30 (trinta) anos, renováveis, observado o disposto no
artigo I O desta Lei"
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"2. Artig o 6° - O serviço limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo
indeterminado, sendo inexigível a licitação para a outorga e,
quando destinado a prestação a terceiros, será explorado
mediante permissão, por meio de licitação, pelo prazo de 15
(quinze) anos, renováveis , observado o disposto no artigo lO
desta Lei o"
"3. Artig o 7" - O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por satélites será explorado, mediante
concessão, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, renováveis,
observado o disposto no artigo I O desta Lei."
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JUST IFIC ACÃ O
A interpretação implícita nos artigos são sentido de preservar a atual
outorga, renovando periodicamente seus prazos, se esta estiver
operando dentro dos
padrões definidos pela lei e pelos atos regulamentares pertinentes .
Aliás , como é tratada
em todo o mund o a questão e, no Brasil, é a situação da radiodifusã
o, em conformidade
com o comando constitucional dado à matéria, onde se renova
o prazo desde que
cumpridas as formalidades cabíveis. Entretanto , com o texto rnov ável por igual
perío do - no singular, pode-se, futuramente , quest ionar a renovação
se por única vez ou
não.
Quan to ao prazo de 30 anos, é condizente aos investimentos que
estão projetados para este mercado. Em conformidade com os dispo
siti vos definidores de
pr3Z0s de outorga para investimentos em infra-estrutura, na geração
de energ ia elétrica
que é de muito menor monta, o prazo é de 35 anos ora definido pela
Lei 9.074/95 , em seu
artigo 4°, parágrafo 2°, o que se propõe é de pelo menos, se fixar este
termo em 30 anos,
que já é muito menor ao do precedente citado , inclusi ve, a atual
legislação que dispõe
sobre a Regulamentação dos Serviços, Decreto 57.61 1/66, defende
em seu artigo 54, que
o prazo poder á ser trintenal não se vislumbrando nenhuma razão
para o prazo ser
diferente.
Com relação aos serviços limitados, o nobre relator, não os inclui
nas eXlgencias do artigo 10, da empresa brasileira e da exigência
de montante de
participação nacional na composição da empresa outorgada, a proposta
visa dar tratamento
isonômico à todos os serviços que se dispõe a lei a regulamentá-los.
Assim, entendemos ser importante deixar esta questão bem clara
e
objetiva no tocante às renovações , quanto aos prazos, equinimizá-Ios
aos investimentos
projetados - até pelo próprio Governo Fede ral- e também tratar todos
os serviços, inclusos
no presente projeto, de forma linear por serem congêneres , enfim, se
propõe esta emen da
no sentido de valorizar ainda mais este promissor mercado.

Sala das Comissões,

MAR CELO BAR BIER I
Depu tado Fede ral / PMD B - SP
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EME NDA
Dá nova redaç ão ao Parág rafo Único do artigo 4".
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Art. 4° - ...
Parág rafo Único - As entidades concessionanas do Serviço
Móvel Celular deverão constituir, a contar da vigência desta Lei,
empresas independentes que as sucederão na exploração do
ServIço.

JUST IFIC ACÃ O

proposto pelo Relator para o artigo 4°, como ele próprio
do brasileiro à
argumenta em seu relatório, objetiva a completa abertura do merca
uer de suas
exploração dos serviços de telecomunicações via satélite, em qualq
nacional ou do
modalidades, mediante outorga específica e acesso a partir do território
extenor.
Entretanto, o parágrafo único do art. 4°, ao estabelecer o prazo de
Celular constituam
até 18 meses para que as entidades concessionàrias do Serviço Móvei
Serviço, debilita o
empresas independente que as sucederão na exploração do referido
seus acionistas
sistema Telebrás no mercado de ações, podendo causar prejuízos aos
minoritários.
A eliminação do prazo faz-se necessária para permitir um processo
procedimentos e
que não cause danos aos proprietários do sistema e para assegurar
proteções aos acionistas minoritários .
A introdução do prazo engessa o sistema e afronta o próprio espírito
irão explorar, no
da lei que é o de estimular a livre competição entre os vàrios agentes que
vão determinar (
caso, o Serviço Móvel Celular. São as próprias forças do mercado que
independentes qU(
prazo para que as entidades concessionàrias conStltuam as empresas
18 meses fixado~
explorarão o Serviço, podendo elas se constituir até mesmo antes dos
pelo relator .
Sala da Comissões,
MAR CELO BAR BIER I
Depu tado Fede ral / PMD B - SP
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EMENDA MOD IFICA TIVA AO ART IGO 4° DO
SUBS TITUTIV O DO RELA TOR AO PL 1.287/95
Artig o 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a transformar
em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do
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Serviço de Radiocomuntcação Móvel Terrestre PúblicoRestrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos
termos dos contratos a serem ftrmados e do prazo de
renovação conforme definido pelo caput do artigo 3° desta lei,
respeitados os respectivos prazos remanescentes.

JUSTIFlCACÃO
No objetivo de oferecer regras equanlmes para todos os
competidores, a presente emenda visa adaptar, com relação aos prazos concessiomirios, as
atuais outorgas das entidades exploradoras, denominadas operadoras titulares da sub-faixa
"A", ao mesmo direito contratual da clàusula renovatória que serà inserta nos futuros
contratos das outorgadas da sub-faixa "B".
Além disto, estas atuais operadoras, de capital estatal na sua ampla
maioria terão seus ativo! npressivamente valoriazados quando de suas eventuais
privattzações, em conseqüência, majorando em larga escala o que se planeja arrecadar
com as vendas destes patrimônios públicos.
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EMENDA MODIFICA TJV A AO ARTIGO t t DO SUBSTITUTJVO
r

DO RELATOR AO PL 1.287/95
"ARTIGO 11 - Os processos de outorga para

a exploração dos

serviços de que trata esta lei deverão conter requisitos que propiciem
a diver.i1dade de controle das entidades exploradoras., em estimulo à
competição e às formas de Interconexão e interoperabilidade, nas
condições estabelecidas por regulamentação própria e constantes nos
editais de licitação."
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JUSTIFICÂCÃO
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As regras de interconexã.J e interopenabilidade das redes, nos seus aspectos
de frequência e nos serviços no de telecomunicações são basilares e devem preceder à
abenura do processo licitatório.
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Estas normas são imprescindíveis para a justa competição na licitação tanto
sob o prisma da transparência, quanto da definição de custos a ser proposta pelo licitante .
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Se definir estas regras depois da iniciado o serviço é de extrema
imprudência e poderá prejudicar à todos os interessados, especialmente o consumidor.
Sala das Comissões,

MARCELO BARBlERI
Deputado Federal! PMDB - SP
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
. INFORMÁTICA

Projeto de Lei n° 1287/95

EMENDA

I

Dê-se ao Art. 10 e seus parágrafos do Substitutivo ao Projeto de Lei nO
1287/95 a seguinte redação:
"Art. 10 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente 'poderão ser
outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras, com sede e adminiStração
no Pais, e que, cumulativamente, peencharn os sc;guintes requisitos:

99
I - não tenham participação em seu capital votante, direta ou
indiretamente, de governo estrangeiro ou empresa sob seu controle;
II - pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) do seu capital votante
penençam., direta ou indiretamente, a brasileiros;

m -

\
I

I

I

a panicipação de cidadãos não brasileiros nos órgãos de
administração não ultrapasse, em proporção, à panicipação estrangeira no seu capital
votante.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos casos em que o
interesSe nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso n."
JUSTIFICACAo

o texto proposto pelo Relator não estabelece nenhuma restrição quanto à
•

detenção, por capitaIS estrangeIros, do controle acionàrio das empresas concessionàrias
dos serviços em questão, deixando ao arbitrio do Poder Executivo o estabelecimento de
alguma exigência dessa natureza., em cada caso, baseado no pnncíplo da reciprocidade .
A existênCIa desse tipo de poder dlscnclOnàrio inibe, em vez de estimular,
o mvestlmento estrangeIro no setor.
A emenda ora proposta pretende resolver essa questão invenendo a forma
de sua abordagem : expliCItar a restnção no texto legal e dar ao Poder Executivo condição
de reduzi-la ou mesmo de eliminá-la., quando o interesse nacional assim o exigir. A forma
de exercicio dessa capacidade poderá., sem dúvida., ser baseada no principio da
reciprocidade, como prevê tambem a legislação none-americana recém aprovada.
Adicionaimente. a emenda pretende estImular a geração de empregos de
alto nivel no País, ao determmar que os órgão de adminIstração das concesslOnánas
tenham partIcipação de cidadãos brasileiros em proporção não mfenor à partIcIpação
naCIOnal no seu capital com drrelto a voto.
Finalmente, a emenda amplia a restnção. connda no Substitutlvo, quanto
à participação direta ou indireta de governos estrangeIros no capItal votante das
concessionárias. De acordo com o texto do Relator, essa restnção limItava-se à
impossibilidade de detenção do controle aclOnano por parte de governos esmmgelros ~ a
emenda a estende qualquer partiCIpação no capItal votante, não apenas de governos
estrangeIros mas tambem de empresas sob seu controle Pretende-se com ISSO ellmmar a
possibilidade de
ingerênCIa de governos estrangeIros na gestão das empresas
concessionárias dos sefV1ÇOS em questão
Sala das ComIssões,

MARCELO BARBIERl
Deputado Federal f PMDB - SP
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EMENDA AO PL 1.287/95 NA FORMA DO SUBSTITUTIVO
APRESENTADO PELO RELATOR
EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 5°:

ARTIGO 5" - Ficam as empresas, enquadradas no parágrafo único
do artigo 40 desta lei, autorizadas a constituir empresas subsidiárias
ou associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular,
admitida a participação de capitais privados, que não explorem o
serviço na mesma área de concessão,

JUSTIFICAÇÃO
A lei de constituição da empresa TELECOMUNICAÇÕES
BRASll..EIR.AS S/A - TEI EBRÁs, nO 5,792, de 11 de julho de 1972 não atribui, entre as
fmalidades da "Holdingn TET EBRÁS, a condição de exploradora dos serviços, seu
objetivo não é de operação direta, conforme dispõe o artigo 30, inciso V, da citada Lei,
está expresso e objetivamente consignado, com relação à exploração dos serviços, o
intuito de a TELEBRÁS ser unicamente uma empresa com fimção de "Holding" do
Sistema e com controladora não estará apartada deste processo de prováveis composições
de capitais nas novas empresas,
Portanto, se prevalecer o texto do artigo 5°, do substitutivo,
como está disposto, fere a mencionada lei e a estrutura do sistema nacional em foco,
porque não pode a TELEBRÁS instituir-se, diretamente como exploradora, para receber a
outorga da concessão, isto deve ser feito por intermédio das operadoras titulares da então
permissão do serviço,

Assim, no sentido de se evitar questionamentos jurídicos
futuros, propomos a presente emenda,

Sala das Comissões,
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AO ARTIGO 12

DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PL 1.287/95,
RENUMERANDO O PARÁGRAFO ÚNICO PARA l°:

•
"ARTIGO 12 -_
"Parágrafo l- - _
"Parágrafo 2- - A cobrança mencionada no caput deste artigo deverá
ser feita em moeda nacional corrente, sendo seu valor pago da
seguinte forma, 10010 (dez por cento) na adjudicação do processo
Iicitatório e o restante parcelado anualmente, a contar do pagamento
inicial, pelo mesmo prazo da outorga original."

JUS IIF'ICACÃO
As atuais experiências internacionais desta forma objetiva de seleção, o
leilão, são ainda incipientes e não estão totalmente sedimentadas sob vários aspectos.

Um deles é o da possibilidade de o mercado se tomar concentrado,
prejudicando a ampla competição, exemplos: a Grécia (único pais na Europa a adotar este
sistema) e os primeiros leilOes de PCS nos E.U.A.

o segundo é, em consequência do primeiro, serem alijados do mercado os
•

médios e pequenos investidores nacionais, porque na forma como se propõe favorece à
poucas e grandes corrorações internacionais .

o terceiro e último aspecto , trata-se desta receita para o estado, indagando,
•

em primeira análise, se o papel do estado é realmente este, de arrecadar para seus cofres,
majorando os custos destes serviços, para retomar os investimentos ao outorgado, ao
sofrido usuário brasileiro. É ingênua a interpretação de que este pagamento pelo leilão não
será considerado no cálculo dos custos de preços e/ou das tarifas. Ainda neste terceiro
aspecto, em se considerando a presente proposta de emenda, o pagamento de forma
parcelada, traz uma receita corrente anual, ao longo do periodo da outorga que não só
beneficia o planejamento financeiro do tesouro nacional, mas também receberá ele um
valor muito maior, a exemplo disto, em leilão recentemente realizado nos E.U.A., do PCS
- Sub-faixa "C", o preço médio pago pelas frcquências foi amnentado em,
aproximadamente, 100% (cem por cento), passando de US 15.00 para US 30.00 "per
arpita". A efeito do parcelamento anual a longo prazo, há outra vantagem adicional,

!

102
dificultar-se-á como ocorrera no pnmeiro leilão, a concentração do mercado, interessante
ressaltar ainda que as novas empresas titulares das licenças são de medio pone e bem
menos abastadas que as vendedoras anteriores formadas por mega-consórcios.

Assim, não se pode ignomr tais fatos, contra eles os argumentos são frágeis,

I

deve-se aprender com os erros mas experimentar apenu os acenos.

Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal I PMDB - SP
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lIMADO I'IARCELD BARBIERI
IUTO/.mrtnaao

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, PL 1.287195•
..

EMENDA MODIFICATIVA AO ARTIGO 13 E SEU PARÁGRAFO
ÚNICO:
•
Artigo 13 - É instituído o órgão regulador independente, consoante o
disposto no inciso XI do artigo 21 da Constituição FedenU, e fica o
Ministério das Comunicações investido, pelo penodo de 12 (doze)
meses, nesta condição, com as competências de regulamentação,
outorga e fiscaJização dos serviços de telecomunicações a ele
atribuídas pela pela legislação em vigor.

Parágrafo único - No prazo de 60 (sessenta) dias da promulgação
desta Lei, o Poder Executivo deverá encaminhar Projeto de Lei
piopondo a instituição permanente do órgão regulador independente.
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JUSTIFICACÁO
A substituição temporária que a lei dispõe quando regulamenta artigo
constitucional é discutível, porém no nosso entender, quando se limita, por meio de um
prazo definido, se extirpa os questionamentos a respeito. Quanto ao prazo, entendemos ser
amplamente suficiente para a tramitação e aprovação da matéria

o importante é que estejam todas as regras mais claras e melhor definidas
possíveis para todos os interessados atuarem nesta abertura. O órglo regulador como I
independente foi exaustivamente debatido e consensado no Congre~ Nacional, não se \'
pode, agora, na definição da Lei fugir à vontade do legislador constitucional, primeiro por
não se definir, a priori, a instituição do órgão regulador, segundo por nio ter o
Ministério a aclamada independência que a Constituição determina e todos
esperam.
Mas, por outro lado, precisamos definir regras básicas para esta abertura
inicial do setor, porque o país carece de investimentos privados, principalmente os
produtivos e não podemos perder mais tempo, estretando, se a chamada "Lei Mínima" não
dispor de forma objetiva, o mercado ficara inseguro e suas consequências serão
prejudiciais à todos.

Assim, conclamo os presentes a aprovarem esta proposta.

Sala das Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal! PMDB - SP
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Art. lDQ - As concessões para axplorqção da sarviço Móvel Calular e de I
sarviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por setãlite somen
te poderão ser outorgadas as emp~esas brasileiras habilitadas nos ter: j
mos da regulamentação, qua tenham paIo menos 51~ do capital votante
pertencentes, direta ou indiret amente, a brasileiros.
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Substitutivo do Relator é exageradamente avançado, considerando que

outros Países não permitem o controle de estrangeiros em suas empresas
de telecomunicações. Em nome da modernidade e da globalização da eco-
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nomia, não devemos concordar que o estrangeiro assuma o comando daste

!...J

segmento da economia, a exemplo do que aconteceu na Argantina, onde o

.30..

controle das telecomunicaç ões passou a partencer ao capital estatal de ,
outros países, caracterizando uma desnacionalização.
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Art. 4Q Caput - manter
§ Único do Art. 4Q - suprimi~
Art. 5Q - suprimir

•

JUST! FICATIVAS:

•

Retirar das TELES a exploração do Serviço Móvel Celular significa, em
outras palavras, tirar a atividade mais rentável e que vem dando o s~
po~ t e econômico-financeiro necessário para o atendimento da telefonia
convenc ional a da "telefonia pGblica social" (T elefones PGblicos e Po
tos de Serviços em Vilas e Povoados ), conéribuindo par? aum~néar a divida social com as populações rural e de baixa renda.
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Es s a p r op osta também c ontribuirá, fata l me nt e, pa ra o sucatea me n to

e

I

desva l or iz ação das TE LE S, o que dificul t a rá, inc l us iv e, o processo de
pri va tiz ação .
Além disso , a proposta si gnifica a geração de ôn us adic i ona i s, decorren t es da c ri ação de no v as e mpre s as.

o

que e f et i va mente prec i s a ser feito, i cr iar as condições para

f lexi ~

b i l i zar as gestõas das TELES de modo a o f arece r - l hes os meios adequados para compet i r •
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EMENDA N" 01

Dê-se ao art, 10 a seguinte redação:
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109
"Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração
de Serviço Celular, de Serviço Público-Restrito, de Serviço limitado, de Serviço
Especial e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem
como a utilização da rede pública de telecomunicações para prestação de Serviços de
Valor Adicionado, regulam-se por esta lei e, no que for aplicável pela legislação de
telecomunicações em vigor" .

JUSTIFICATIVA

A lei deve ter o caráter de regulamentação mínima e procurar regular
todos os aspectos da atual legislação de telecomunicações que aparentam apresentar
pontos de legalidade controversa, os quais vêm dificultando, principalmente pela
ausência de segurança Jurídica, a abertura para exploração em base comercial pela
iniciativa privada dos serviços de telecomunicações que não tenham a natureza de
serviços públicos básicos.
Não existe razão válida para a lei se limitar ao Serviço Móvel Celular, ao
Serviço Limitado e ao Serviço de Trasporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite. Ao contrário, impõe-se que a lei também abranja todas as modalidades de
Serviço Celular, os Serviços Público-Restritos e os Serviços Especiais.
Afastados os serviços públicos básicos , que envolve o destino a ser dado
às empresas do Sistema Telebrás e, pois , demanda maior reflexão, é do interesse
nacional que a lei abranja todos os demais serviços de telecomUnicações .
Efetivamente, conforme reconhece o nobre Deputado autor do
substitutivo, a possibilidade da prestação, em base comercial , dos serviços limitados a
grupos bem determinados, abre um vasto campo para investimentos pela iniciativa
privada, principalmente na área de transmissão de dados, que em muito contribuirá
para o desenvolvimento do País.
Não é menos verdade, todavia , que o mesmo se passa com os Serviços
Especiais, que, inclusive, já são hoje explorados em base comercial com acentuado
sucesso, em benefício geral (page, trunking, etc.). Do mesmo modo, não é admissível
que uma realidade hodierna como o serviço fixo celular fique fora da abrangência da
Lei, não se compreendendo, também, a exclusão do Serviço Móvel Marítimo e
Aeronáutico (público-restritos).

Entendemos, aliás, que a lei não deve falar em Serviço Móvel Celular e
em Serviço Fixo Celular, mas exclusivamente em Serviço Celular, o qual abrangerá
todas as modalidades possíveis de prestação, quais sejam , por meio de terminais fixos ,
portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual. A concessão deve ser para
explorar Serviço Celular, decidindo a conceSSionária , diante das condições de mercado
e da concorrência, em que modalidades deve fazê-lo , o que somente benefícios trará
aos respectivos usuários.
•

Nesse sentido de procura incessante da melhoria das telecomunicações
do Brasil, submetemos a presente Emenda à conSideração dos dignos pares .

•
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EMENDA N° 02

I

Dê-se ao § 1°, do art. 2°, a seguinte redação:

I

"§ 1° - Serviço Celular é o serviço de telecomunicações terrestre, aberto à
correspondência pública, que utiliza sistema de telecomunicações com técnica celular,
interconectado à rede pública de telecomunicações e acessado por meio de terminais
fixos, portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual".
Acrescente-se ao art. 2D, os seguintes § § SO e 6°:

"§ SO - Serviço Público-Restrito é o serviço de telecomunicações, aberto à
correspondência pública e' interconectado à rede pública de telecomunicações,
destinado ao uso de passageiros de embar~ções e aeronaves em movimento ou do
público situado em localidade ainda não atendida por determinada modalidade de
serviço público de telecomunicações fixo local".
"§ 6° - Serviço Especial é o serviço de telecomunicações, não aberto à
correspondência pública, de interesse geral e não classificável como celular, públicorestrito ou limitado".
Esta Emenda n° 2 é uma consequéncia direta da Emenda n° 1, por nos
apresentada nesta mesma data, a qual modifica o art. 1° do Projeto de Lei , para , entre
outros objetivos, passar a falar e tratar de ServIço Celular e não de Serviço Móvel
Celular.
Como dissemos naquela oportunidade e cabe aqui repetir, a Lei deve ter
o caráter de regulamentação mlnima e procurar regular todos os aspectos da atual
legislação de telecomunicações que aparentam apresentar pontos de legalidade
controversa, os quais vêm dificultando, principalmente pela . ausência de segurança
jurídica, a abertura para exploração em base comercial pela iniciativa privada dos
serviços de telecomunicações que não tenham a natureza de serviços públicos
básicos.
Não existe razão válida para a Lei se limitar ao Serviço Móvel Celular, ao
Serviço Limitado e ao Serviço de Transporte de SinaIS de TelecomUnicações por
Satélite. Ao contrário, impõe-se que a Lei também abranja todas as modalidades de
ServIço Celular, os ServIço Público-Restritos e os Serviços EspeCIaIs. Afastados os
serviços públicos básicos, que envolve o destino a ser dado ás empresas do Sistema
Telebrás e, pois, demanda maior reflexão, é do interesse nacional que a Lei abranja
todos os demais serviços de telecomunicações .
Efetivamente, conforme reconhece o nobre ' Deputado autor do
substitutivo, a possibilidade da prestação, em base comercIai , dos serviços limitados a
grupos bem determinados, abre um vasto camoo oara investImento pela iniciativa
/
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privada, principalmerote na 'area de transmissão de dados, que em muito contribuirá
para o desenvolvimento do País.
Não é menos verdade, todavia, que o mesmo se passa com os Serviço:;
Especiais, que, inclusive, já são hoje explorados em base comercial com acentuado
sucesso, em benefício geral (page, trunking,etc.). Do mesmo modo, não é admissível
que uma realidade hodiema como o serviço fixo celular fique fora da abrangência da
Lei. não se compreendendo, também, a exclusão do Serviço Móvel Marítimo e
Aeronáutico (público-restritos) .
Entendemos, aliás, que a Lei não deve falar em Serviço Móvel C'3lular e
em Serviço Fixo Celular, mas exclusivamente em Serviço Celular, o qual abrange. i:
todas as modalidades possíveis de prestação, quais sejam , por meio de terminas fixos .
portáteis , transportáveis ou veiculares de uso individual. A concessão deve ser para
explorar Serviço Celular,
decidindo a concessionária, diante das condições de
mercado e da concorrência, em que modalidades deve fazê-lo, o que somente
benefícios trará aos respectivos usuários.
Por último, é imprescindível que os serviços de que a Lei cogita fiquem
nela definidos de forma clara e objetiva. o que, diga-se, o Projeto de Lei procura fazer .
Esta a razão do acréscimo dos §§ 5° e 6°, já que incluídos no art. 1°, e, pois, na
abrangência da Lei, o Serviço Público-Restnto e o Serviço Especial.

•

Nesse sentido de procura incessante da melhoria das telecomunicações
do Brasil , submetemos a presente Emenda à alta consideração dos dignos pares.
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EMENDA MODIFICATIVA E ADtnVA
EMENDA N· 03
Dê-se ao art. 3° a redação transcnta a seguir.
suprimindo-se o seu parágrafo úniCO e acrescentanoose os §§ 1° e 2":
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·Art. 3° - Os serviços de telecomunicações de que trata a presente Lei,
prestados em base comerciai , serão explorados normalmente em regime de
competição e, excepcionalmente, em regime de exclusividade. Havendo possibilidade
técnica e econômica será obrigatória a adoção do regime de competição.

§ 1° - A prestação de serviços de telecomunicações em base comercial
deverá obedecer aos padrões de confiabilidade, qualidade, eficiência, modicidade,
cortesia e outros que vierem a ser fixados nos regulamentos e nas normas reguladoras
complementares , de maneira a atender, do melhor modo possivel, aos direitos dos
usuários e, igualmente, lhes permitir o cumprimento dos seus deveres.

§ ~ - Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial
deverão ser garantidas a interconectividade e a interoperacionalidade das várias
redes, inclusive as redes públicas, a justa competição entre os respectivos prestadores
e, se o caso, o uso equitativo do competente plano de numeração, na forma prevista
nos regulamentos e nas normas reguladoras complementares, competindo ao .Órgâo
Regulador, referido no art. 13 desta Lei, assegurar a efetiva aplicação do previsto no
presente parágrafo.·

L

JUSTIFICATIVA

Conforme foi acentuado, em seu relatório, pelo noQr.e Deputada. autor do
Substitutivo,
"A justa competição deve ser, portanto, entendida como uma finalidade
estrutural , permanente, da abertura do setor à iniciativa privada (pág a)" .
E, ainda, desta vez referindo-se ao Projeto Original do Poder Executivo,
'0 parágrafo quatro obriga às empresas concessionárias da infraestrutura fixa a garantirem condições de interconexão adequadas, equânimes e não
discriminatórias. São apenas os principios gerais para o estabelecimento dos critêrios
de interconexão e acesso ao sistema instalado, majoritariamente estatal, de modo a se
obter a justa competição. Na verdade este é o ponto crucial para que o objetivo desta
flexibilização seja alcançado, isto é, a universalização da oferta de serviços , com boa
qualidade e preços mais baixos."
Concordamos em genero, número e caso com o nobre Deputado autor do
Sobstitutivo. Este, no entanto, em ponto algum do seu texto determina ser obrigatória a
adoção do regime de competição na exploração dos ser:viços de telecomunicações em
base comercial, havendo possibilidade técnica e econômica para tanto. Consideramos
absolutamente indispensável que a Lei contenha tal tipo de mandamento; os
monopólios, sejam de que tipo forem, devem ser evitados de todas as maneiras.
Está ausente, também, do Substitutivo qualquer tipo de norma regulando,
ainda que em termos gerais, as condições em que os serviços de telecomunicações em
base comercial devem ser prestados, tendo em vista os direitos e os deveres dos
respectivos usuários. A presente Emenda procura também suprir esta lacuna.
Determinando a Lei o regime de competição na exploração dos serviços
de telecomunicações em base comercial, é essencial que conste da Lei, pelo menos
em termos mínimos, regras relativas à interconectividade e interoperacionalidade das
várias redes de telecomunicações, inclusive as redes públicas, a justa competição
entre os respectivos prestadores e, se o caso, ao uso equitativo do plano do
numeração, que deverá ser gerido pelo Órgão Regulador instituído pela Lei, isto é, por
entidade independente das respectivas concessionárias, a fim de evitar que uma possa
vir a prejudicar a outra.
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É verdade, que o parágrafo único, do art. 3°, do Substitutivo, ora
suprimido e substituído pelo novo parágrafo segundo, procura resguardar o direito das
prestadoras de Serviço Celular se interconectarem às redes públicas de
telecomunicações. A norma, porém, não é suficiente: além de restringir ao Serviço
Celular, o que deve ser uma regra geral. aplicável a qualquer serviço de
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telecomunicações explorado em base comerciai , omite pontos Importantes, qual seja, o
fundamental papel que o Órgão Regulador exercerá na matéria.
Nesse sentido da Incessante procura da melhona das telecomunicações
do Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares.
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EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA

EMENDA N" 04

I

I
I

Dê-se ao art. 4° a redação transcrita a seguir, transforme-se o seu atual
caput, devidamente modificado, em § 1° e o seu parágrafo único em § 2°, desse modo:

"Art. 4° - O Serviço Celular será explorado mediante concessão,
outorgada por meio de licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por igual
período, observado o disposto no art. 10 desta Lei.

•

§ 1° - Fica o poder Executivo autorizado a transformar em concessões de
Serviço Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre
Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, nos termos dos
contratos a serem firmados, respeitados os prazos remanescentes.

..

§ 2" - As entidades concessionárias de Serviços Celular deverão
constituir, no prazo de até 18 (dezOIto) meses, a contar da VigênCia desta Lei,
empresas independentes que as sucederão I"'a exploração do Serviço."

I,

I

i
I

JUSTIFICATIVA
Esta Emenda é uma decorrência direta das Emendas anteriores,
principalmente da Emenda de número 3. O seu objetivo é o de anterar o nOrTl" -'-

114
Serviço Móvel Celular para Serviço Celular e, ainda, o de preservar a estrutura lógica
do corpo da Lei , já que o art. 3° passou a tratar, especificamente, do regime de justa
competição e da obrigação da Interconectlvidade e da Interoperaclonalidade de todos
os serviços de telecomunicações prestadas em base comerCial, nela referidos.

o caput deste art. 4° repete o caput do art. 3° do Substitutivo. Os §§ 1° e
2" reproduzem as regras do caput do art. 4° do Substitutivo e, ainda, do seu parágrafo
único.
Nesse sentido da Incessante procura da melhoria das telecomunicaçOes
do Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares.

Sala das Sessões em
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EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA N" 05

Dê-se ao art. 5° a seguinte redação:

"Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A . . TELEBRÁS autorizada, com a finalidade de dar cumprimento ao disposto no § 2° do
artigo anterior, a constituir, diretamente ou atavés de suas sociedades controladas,
empresas subsidiárias para assumir a exploração do Serviço Celular, admitida a
participação de capitais privados, mediante licitação sob a forma de leilão em bolsa de
valores, da qual não poderão participar as concess;onárias de Serviço Celular na
mesma área de concessão. Tais empresas subsidiárias serão obrigatoriamente
administradas por intermédio de contrato de gestão·.

115
JUSTIFICATIVA

Com manifesto acerto, o nobre Deputado autor do Substitutivo declara em
seu relatório que:
·Para reduzir os efeitos da tradição, da cultura e das práticas
operacionais monopolísticas sobre o desejado regime de competição, outra forma não
encontramos senão transformar as atuais concessionánas de Serviço Móvel Celular em
empresas independentes das detentoras das redes fixas e da outorga para exploração
dos demais serviços. Vemos muitas vantagens nesta solução proposta, como:
- estabelecimento de igualdade no objeto social

•

das empresas concorrentes.

- possibilidade de estabelecer condições mais equânimes nos termos dos contratos de
concessão .
- trasparência nas condições de acesso e de interconexão dos sistemas de Serviço
Móvel Celular face as redes fixas.
participação de recursos da iniciativa privada na composição do capital e nos
investimentos das empresas subsidiárias.

I

- informações homogêneas para compor os dados do planejamento integrado.
possibilidade de cobrança do valor da outorga das empresas subsidiárias,
proporcionalmente ao restante dos prazos de concessão, nos termos do novo
contrato de concessão.

r

Entre outras, essas vantagens, todas convergentes ao estabecimento ae
um justo regime competitivo são suficientes para contra'por a aparente desvantagem de
estarmos abrindo espaço a criação de mais empresas estatais, justamente no momento
em que lutamos pela desestatização da economia. Mas esta incoerência é apenas
aparente uma vez que, além de estabelecermos melhores condições à competitividade,
capital e
estamos abrindo novas frentes de participação à iniciativa privada,
tecnologia, e preparando o setor monopolista para a privatização. Esta proposta não
cria situações de arguição de direito de recesso por parte dos acionistas minoritários e
valoriza o setor estatal com empresas modernas e prontas para privatizar, já em regime
de competição."
Em essência , comungamos com as idéias expostas pelo nobre Deputado
autor do Substitutivo. Acontece, porém , que a redação do art. SO , do Substitutivo, abre
ensejo a que tais idéias, na prática, possam vir a ser distorcidas, além de apresentar
lacunas em pontos que consideramos essencias. Senão vejamos:

o

•

nobre Deputado autor do Substitutivo fala em criação de mais
empresas estatais. O conceito é correto; a idéia central é exclusivamente a de separar
a prestação do Serviço Celular, o mais possível , da prestação do Serviço Público de
Telefonia, para permitir a justa competição entre os prestadores de Serviço Celular em
uma mesma área de concessão. Efetivamente, tal separação entre o Serviço Celular e
o Serviço Públ ico de Telefonia só parece viável de ser feita, separando, também, por
duas empresas distintas a respectiva exploração.
A criação, todavia, de uma empresa distinta para explorar o Serviço
Celular não deve permitir, neste momento, a privatização da exploração do Serviço
Celular que hOJe é feita pelas empresas estatais concessionárias do Serviço Público de
Telefonia . Esta privatização está intimamente ligada à privatização dos serviços
públicos básicos de telecomunicações e ao próprio destino das empresas do Sistema
Telebrás; as duas privatizações, necessariamente, devem ser cogitadas e resolvidas
em conjunto. Nessa conformidade, retiramos do texto do art. SO o termo "associadas",
passando a norma a falar apenas de "empresas subsidiárias" .

,
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A idéia do Substitutivo é a (le realizar licitação para Que a iniciativa
privada participe do capital da nova empresa a, também, irtlpeoir que dela panicipe a
prestadora de Serviço Celular na mesma área de concessão (ver relatório pág 11 l. Não
é a isto, porém, que redação do art. 5°, do Substitutivo, conduz: a expressão "mediante
licitação entre concorrentes que não explorem o serviço na mesma área de concessão'
limita a participação do capital privado às prestadoras de Serviço Celular, o que não
consulta aos interesses do Brasil, já que qualquer capital privado, com exceção da
prestadora de Serviço Celular na mesma área de concessão, será benvindo. A Emenda
corrige a falha.
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Por último, julgamos imprescindível que a Lei determine que as novas
empresas estatais que irão explorar Serviço Celular sejam administradas por
intermédio de contrato de gestão. É preciso ter conta que tais empresas estatais
explorarão o Serviço Celular em regime de competição com a iniciativa privada e, por
conseguinte, necessitam de uma maior flexibilidade de atuação.
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Nesse sentido da incessante procura da melhoria da telecomunicações do
Brasil, submetemos a presente Emenda à consideração dos nobres pares. -
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EMENDA SUPRESSIVA

EMENDAW06

Suprima-se o § 10 do art. 10 e transforme-se o §

2~

em parágrafo único.

e
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JUSTIFICATIVA

o§

1° , que a Emenda propõe suprimir, estabelece ser
"facultado ao poder Executivo adotar, nos casos em que o interesse
nacional assim o exigir, o princípio da reciprocidade na composição do
capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta lei".
Na palavra do nobre Deputado autor do Substitutivo
(relatório pág. 12), esse § 1° foi introduzido para que o Govemo não
careça de um instrumento de barganha nas negociaçoes da Organização
Mundial de Comércio. Com tal dispositivo, o govemo teria condiçOes de
impor, por via do principio da reciprocidade, exigências relativamente ao
capital das empresas concessionárias dos serviços objeto da lei, o que,
como se verá, não corresponde à realidade.

•

Estamos convencidos que tal § 1° não consulta aos
interesses nacionais e a primeira razão para isto é que ele deixa ao
completo arbítrio do Poder Executivo decidir se impõe ou não impõe
limitações à participação do capital estrangeiro nas empresas
concessionáriais de seryiços de telecomunicações, sob o manto vago e
indeterminado do "interesse nacional·, por ele mesmo, Poder Executivo, a
ser detectado e proclamado.

A segunda razão é que a permanência do § 1° certamente
será um importante fator para afastar o investidor estrangeiro, Já que
introduz na matéria o seu pior elemento, a ausência de regras claras e
com caráter de permanência, emanadas da lei , e, por conseguinte, não
passíveis de serem alteradas ao sabor das idéias dos eventuais
govemantes.
Nesse sentido, a se adotar alguma restrição, seria muito
preferível que se referendasse a proposta original do Govemo limitando a
49% a participação das empresas estrangeiras no capital votante das
empresas concessionárias dos serviços de telecomunicações referidos
na lei.
Cumpre ressaltar, por último, que o principio da
reciprocidade, na prática, será de dificílima aplicação ou mesmo
inaplicável: os serviços de telecomunicaçOes de que congita a lei serão
outorgados mediante licitação; na licitação entrarão empresas brasileiras
com participação estrangeira de várias procedências e, pois, com regras
distintas relativamente ao capital estrangeiro; que regra sobre
reciprocidade poderá ser colocada no edital de licitação, sem que se fira
o princípio da igualdade entre os licitantes, já que todos são empresas
brasileiras? Não conseguimos achar uma resposta.
Na incessante procura da melhoria das telecomunicações
do Brasil, sobmetemos a presente Emenda à consideração dos nobres
pares .
•

Sala das Sessões em

de 1.996.

de

•
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No artigo 7" e introduzir novo
parágrafo, com a seguinte redação:
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§ - As entidades que, na data de vigência desta Lei, estejam explorando
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de
satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito
à concessão desta exploração.

JUSTIFICATIVA

Os satélites de telecomunicações, pela legislação vigente, são tratados
como parte integrante das infra-estruturas das entidades exploradoras de serviços de
telecomunicações que se utilizam de satélites como meio de transporte de sinais de
telecomunicações, não sendo, assim, a execução deste transporte objeto de outorga.
O Projeto de Lei, ao passar a tratar o Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélites de fonna independente, atribuindo-lhe a condição de
serviço autOnomo a ser explorado mediante concessão deve, simultaneamente,
regularizar as situaçOes existentes assegurando, como dispõe a presente emenda, às
entidades, que na data de vigência da Lei, estejam explorando o Serviço, o direito à
concessão desta exploração.
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SUBEMENDA SUBSTITIJTIVA INTEGRAL AO SUBSTITIJTIVO
AO PROJETO DE LEI N" 1.287/95

CAPÍTULo I
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
SEÇÃO I

Dos Serviços de Telecomunicações
Art. 1° - Os serviços de telecomunicações serão explorados pela União, diretamente ou
mediante autorização. concessão ou permissão a pessoas naturais ou juridicas. comonne disposto em lei.
Parágrafo Único - Os serviços públicos de telecomunicações. entre eles o Serviço Móvel
Celular. os Serviços limitados e os Serviços de Telecomunicações por Satélite se regem pelo
disposto nesta Lei.
Art. 2° - É instituído o Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL. como órgão
regulador das telecomunicações. nos tennos do inciso XI do art 21 da Constituição Federal.
aprovados pela Emenda Constitucional nO 8/95.

SEçÃon

I
I
i

I

Dos Serviços Públicos de Telecomunicações

Art. 3° - Os serviços públicos de telecomunicações serão explorados por pessoas juridi-

I cas, mediante concessão da União. comonne disposto nesta Lei.
II
i

§ 1° - São públicos os serviços de telecomunicações destinados ao uso público em geral.

entre eles o Serviço Móvel Celular.
§ ~ - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações. aberto à correspondência
pública. destinado à intercomunicação de usuários através de radiotransmissão pelo sistema

celular. interconectado à rede pública de telecomunicações.
0
Art 4 - As concessionárias de serviços públicos deverão ter sede e administração no
País. regendo-se pela legislação brasileira.
§ 10 - É vedado a pessoas jurídicas de direito público externo o controle do capital v0-

tante de concessionária de serviço público de telecomunicações diretamente ou através de entidade controlada.
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§ 2" - No interesse público, o CONTEL poderá estabelecer limites de participação de

estIangeiros. pessoas naturais ou jurídicas. no capital de concessionárias de serviços públicos
de telecomunicações, observados os tratados e convenções internacionais e acordos de reciprocidade.
.

Art. 50 - Na outorga da concessão de serviços públicos de telecomunicações são veda-

dos:
a) a participação de uma concessionária no mercado em percentual superior a do Estado
mais desenvolvido no serviço objeto da concessão: e

b) o controle do capital de concessionárias que representem. em conjunto, percentual
superior a do Estado mais desenvolvido no serviço objeto da concessão.

Art. 60

Sempre que economicamente viável, os serviços públicos de telecomunicações
serão outorgados em regime de competição entre as concessionárias.
Parágrafo Único - O Serviço Móvel Celular e os serviços públicos de telecomunicações
de longa distância serão explorados em regime de competitivo entre duas ou mais concessionárias.
Art.

-

ro - As concessionárias de serviços públicos de telecomunicações somente poderão

exercer, direta ou indiretamente, as atividades compreendidas no objeto da concessão. sendo
vedada a participação das concessionárias em empresas industriais, comerciais e de serviços
não conceituados como serviços públicos de telecomunicações.
§ 10 - As concessionárias de serviços públicos de telecomunicações são obrigadas a tor-

'"<D

nar disponíveis suas redes pan interconexão com o Serviço Móvel Celular em condições adequadas. equânimes e não discriminatórias.
§ 2" - É assegurado aos interessados, devidamente habilitados quando assim exigido
pela legislação. o uso, sem exclusividade. da rede dos serviços públicos de telecomunicações
para prestação de outros serviços de telecomunicações e de serviços de valor adicionado.
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§ 30 Serviços de Valor Adicionado são serviços prestados através da rede pública de telecomunicações com acréscimo de recursos aos m(;ios públicos preexistentes ou de utilidade dos
serviços.

;!Z

E..J

,3Q..

§ 40

A prestação de Serviços de Valor Adicionado não caracteriza serviço de telecomunicações, independendo de outorga.
-

§ 50 - As condições de uso, por terceiros, da rede dos serviços públicos de telecomunica-

ções deverão ser uniformes e equãnimes, observados os regulamentos pertinentes.

Art. 8" - As concessões pan exploração de serviçús públicos de telecomunicações serão
outorgadas pelo Presidente da República, mediante licitação.
Parágrafo Único - É de 30 (trinta) anos o prazo de concessão de serviços públicos de
telecomunicações, prorrogável por iguais períodos de interesse público e uma vez atendidos
padrões de qualidade definidos pelo CONTEL.
Art. 9" - As licitações para outorga de concessão de serviços públicos de telecomunica-

I ções serão promovidas pelo órgão competente do Poder Executivo e julgadas segundo os se-

I guintes fatores:

II

I - maior volume de investimentos para atendimento da demanda dos serviços identificada no editai de licitação;
n - menor prazo pan atendimento da demanda de serviços identificada no editai de licitação;
m- menor tarifa para tomada de assinatura dos serviços;
IV - menor vaIor da tarifa básica exigível aos assinantes dos serviços por sua disponibilidade em caráter individualizado e permanente;
V - melhores índices técnicos de qualidade de serviços. propostos e assegurados segundo parâmetros definidos pelo CONTEL e especificados no editai de licitação.

•
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I
I
I

I

VI - valor a ser pago pela outorga, quando for o caso.
Parágrafo Único - O CONTEL poderá definir outros fatores adicionais
das licitações, considerando as características do serviço objeto da licitação.

para

julgamento

Art. 10 - Os termos do contrato de concessão serão definidos pelo CONT
EL. podendo ser

por ele revistos, observada a legislação pertinente.

§ 1° - Os contratos de concessão são contratos administrativos. regido
s pela legislação

de concessão de serviços públicos em geral e pelas disposições específicas desta
Lei e de seus
regulamentos.
§ 2° . A prorrogação dos contratos de concessão está condicionada
ao seu fiel cumpri-

o

•

mento e à satisfação dos índices de qualidade dos serviços e de desempenho
das concessionárias definidos pelo CONTEL.
Art. 11 - São mantidas as atuais concessões para exploração de serviços
de telecomunicações, as quais passam a se reger pela presente Lei e seus regulamentos.
inclusive quanto a

prazos.

§ 1° - ATelecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS é mantida. transi
toriamente, sob
o controle acionário da União. com o objeto de explorar, através de empresas
controladas e coligadas. serviços públicos de telecomunicações.
§ ~ - A Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL é manti
da sob controle

acionário da TELEBRÁS, como empresa controlada. com o objeto de explor
ar. sem exclusividade. serviços públicos de telecomunicações de longa distância, facultada a abertu
ra de seu capital, com perda de sua natureza estatal.
§ 3° - A TELEBRÁS deverá promover a transferência do controle acioná
rio de suas empresas controladas, à exceção da EMBRATEL. para terceiros, de iniciativa privad
a. através do
aumento de capital dessas empresas e cessão do direito de preferência de subsc
rição. nas condições definidas pelo CONTEL. observado o disposto nesta Lei.
§ 4° - Após a transferência do controle acionário das concessionárias
de serviços públicos de telecomunicações para terreiros, da iniciativa Privada. a União poderá
alienar sua participação acionária no capital da TELEBRÁS, perdendo esta sua natureza estatal.
§ 5° - ATELEBRÁS poderá alienar, a qualquer tempo, as ações sem direito
a voto de que
seja titular. represenhtivas do capital de suas controladas e coligadas.

Art. 12 - As permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terres
tre Público-

Restrito outorgadas até 28 de novembro de 1995 serão transformadas em conce
ssões do Serviço Móvel Celular. nos termos definidos pelo CONTEL.
Parágrafo Único - A transformação das permissões do Serviço de Radiocomu
nicação
Móvel Terrestre Público-Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular poder
á ser condicionada à constituição de subsidiárias integrais ou sociedades controladas ou coliga
das para exploração desse serviço.

SEÇÃom

Do. Demail Serviço. de Telecomunicações
Art. 13 - É mantida a atual orga..,izaçâo dos demais serviços públicos de
telecomunicações, observado o disposto nesta Lei.
Art. 14 - Os Serviços Limitados de Telecomunicações serão explorados
diretamente pela

União ou mediante permissão outorgada a pessoas naturais ou juridicas com
sede e administração no País sob regência da legislação brasileira, conforme disposto em regula
mento.

.-.
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§ }O - Constituem Serviços Limitados de Telecomunicações os serviços de telecomuni-

cações, quaisquer que sejam as formas e meios utilizados, de âmbito interior ou internacional,
destinados ao uso de pessoas fisicas ou juridicas constituídas segundo a legislação brasileira.
com sede e administração no País, podendo ser interconectados à rede pública de telecomunicações.
§ 2" - As permissões de Serviços Limitados de Telecomunicações de prestação em bases

comerciais serão outorgadas pelo Poder Executivo, mediante licitação, pelo prazo de 15 anos,
prorrogável por iguais periodos.
§ 3" - Os Serviços Limitados de telecomunicações para uso próprio, sem intuito comero

:!Z

cial, serão outorgados mediante autorização, por prazo indeterminado, independentemente de
licitação.

i..J
30..
Art. 15 - A exploração de Serviços de Telecomunicações por Satélite, em qualquer de
suas modalidades, dependerá de outorga específica. por até 30 (trinta) anos, nos termos da regulamentação, independente de se realizar o acesso a partir do território nacional ou do exterior.
§ 1° - Serviço de Telecomunicações por Satélite é o serviço de telecomunicações Que,
destinado à tnnsmissão e recepção de sinais de telecomunicação através de satélites, utilizan-

do radiofrequencias pré-detenninadas.
§ 2" - A outorga de Serviço de Telecomunicações por Satélite assegura direito à ocupação. por satélite da concessionária. de posição orbitais notificadas ao Brasil e à consignação das

frequências associadas aos satélites, cuja estação de controle deverá localizar-se em território
brasileiro.
§ 3" - O uso de satélites para prestação de serviços de telecomunicações somente poderá

ser cedido a quem detenha a ~pectiva outorga, assegurado tratamento equânime e não disaiminatório a todos os interessados.
§ 4° -'Poderá ser dada preferência à utilização de satélites brasileiros, nos termos do re-

gulamento.

CAPÍTULOD
DO ÓRGÃO REGULADOR

Art. 16 - O Conselho Nacional de Comunicações - CONTEL é constituído como órgão
regulados dos serviços de telecomunicações.
Parágrafo Único - O CONTEL será vinculado ao Poder Executivo. com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.
Art. 17 - O CONTEL será constituído por 5 (cinco) membros e assim composto:
a) 2 (dois) membros indicados pela Presidência da República;
b) 2 (dois) membros indicados pelo Congresso Nacional, sendo um pelo Senado Federal
e outro pela Câmara dos Deputados;
c) 1 (um) membro indicado pelo Ministério Público.
§ 1° - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros natos, de reputação ilibada e de

notórios conhecimentos de telecomunicações.
§ 2" - É de 6 (seis) anos o mandado dos membros do Conselho, facultada sua renova-

ção..
§ 3" - O Conselho decide por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.

•
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Art. 18 - Compete ao CONTEL:

a) elaborar o seu Regimento Interno;
b) organizar os serviços de sua administração;
c) elaborar o Plano Nacional de Telecomunicações e proceder à sua revisão periódica;
d) regulamentar a exploração dos serviços de telecomunicações;
e) aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de telecomunicações;
elaborar e rever os contratos de concessão;
g) supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações exercida pelo Poder
Executivo;
h) fixar as tarifas dos serviços de telecomunicações;
i) definir os índices de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias de
serviços de telecomunicações;
j) manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação de outorgas de
serviços de telecomunicações .
f)

•
CAPÍTIJLo l i

DA POÚTICA TARIFÁRIA
Art. 19 - Os serviços públicos de telecomunicações serão remunerados por tarifa aprova-

das pelo CONTEL. observada a legislação pertinente.
§ 10 - Na fixação das tarifas devem ser considerados, quando for o caso, os valores propostos nas licitações.
§ 2" - É assegurada a realidade

tarifária. observados os preceitos legais e rellulamentares.

Art. 20 - As tarifas devem proporcionar, obrigatoriamente:

a) a cobertura dos custos de exploração dos serviços;
b) a justa remuneraçãodo capital.
§ 10 - Os custos da exploração dos serviços, neles incluídos a depreciação e a amortiza-

ção dos investimentos, serão calculados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CONTEL.
§ 2" - A justa remuneração do capital será definida pelo CONTEL considerando os pa-

drões do mercado nacional e internacional.
Art. 21 - Na fixação das tarifas podem ser feitas distinções tendo em vista a classificação

dos serviços, o horário e o tempo de ocupação dos circuitos e, quando for o caso, a distância
entre os pontos de comunicação, sempre considerados os aspectos sociais.
Parágrafo Único - As tarifas dos serviços públicos de telecomunicações internacionais
serão objeto de ajustes com as administrações ou concessionárias estrangeiras.
Art. 22 - Os demais serviços de telecomunicações de prestação em bases comerciais e os

serviços de valor adicionado serão remunerados por preço fixado pelo prestador de serviço.
Art. 23 - É facultada a cobrança de remuneração pela outorga de serviços de telecomu-

, nicações e pelo uso de radiofrequências, nas condições estabelecidas na regulamentação.
Parágrafo Único - Os recursos provenientes da cobrança de valores pela outorga de serviços de telecomunicaçaões e pelo uso de radiofreQuências nas condições estabelecidas na regulamentação serão destinados ao custeio do CONTEL.
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CAPÍTULo V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24- Até Que se instale o CONTE L, é mantida a competência nonnativa do Poder
Executivo no Que se refere a telecomunicações.
Art. 25 - Revogam-se a Lei n° 5.792, de 11 de julho de 1972 e demais disposições em
contrário.

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada
no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

•
JUSTIFICATIVA

o Projeto de Lei nO

1.287/95, proposto ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo através da Mensagem n° 1-335, de 28 de novembro de 1995, dispõe sobre o Serviço de
Telefonia Móvel Celular. sobre Telecomunicações por Satélite e sobre ServiÇOI de Valor
Adicionado. O Projeto de Lei também autoriza a União Federal a cobrar pela exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreQuências e mantém a competência do Ministério das Comunicações para outorgar, regulamentar e fiscalizar os serviços de telecomunicações
até Que venha a ser instalado o órgão Regulador a Que se refere o inciso Xl do art- 21 da Constituição.
Impropriamente cognominado de Lei Mínima de Telecomunicações, o Projeto
não cuida de regulamentar a Emenda Constitucional nO 8/95, que atribui à União Federal
competência para Mexplurar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,
os serviços de telecoTTUD'licações nos termos da lei que disporá sobre a OJT1anização dos
seroiÇO$. a criação de um ó1'J1ão reguladur e outros aspectos institucionais".
Essa limitação do objeto do Projeto o torna susceptível de Questionamento sobre
a legitimidade de se regulamentar determinados serviços sem antes dispor sobre a organização
dos serviços em geral e seus aspectos institucionais e criar o Órgão Regulador das Telecomunicações, conforme prescrito pela Emenda Constitucional n° 8/95.
Regulamentando a referida Emenda foram apresentados à Câmara dos Deputados os seguintes Projetos de Lei:
n° 821/95. de nossa autoria;
nO 1.117/95, do Deputado Marcelo Barbieri e
n° 1-168195, do Deputado Miro Teixeira.

AJJ Projeto de Lei n° 1.287/95, na Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaI ção e Infonnática foram apresentadas 44 emendas de natureza diversa, tendo o Deputado Arolde de Oliveira, na condição de Relator, concluído pela apresentação de um Substitutivo que,
entre outras alterações de redação e mérito, amplia o objeto do projeto para dispor sobre a organização dos ServiÇOI de telecomunicações e sobre o Serviço Limitado, além de instituir o
órgão Regulador das Telecomunicações.
I

I
)

Na verdade, o substitutivo do Deputado Arolde de Oliveira procura adaptar o
Projeto n° 1.287/95 à Emenda Constitucional nO 8/95, mas o faz timidamente .
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No artigo 1°, por exemplo, diz-se que a Lei dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações quando. na verdade. o Substitutivo apenas se reiere à organização dos
serviços, limitando-se a dispor sobre o Serviço Móvel Celular. o Serviço Limitado, o Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites e os Serviços de Valor Adicionado.
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O Substitutivo também institui o órgão Regulador das TelecomuJÚcações sem.
\ no entanto. definir sua natureza jurídica. sua estrutura, sua competência e até mesmo sem
\ nominá-\a.

A nosso ver tem-se que optar por dispor sobre alguns setviços específicos, con\ forme proposto pelo Poder Executivo; regulamentar a Emenda Constitucional na 8/95; ou rever
e consolidar toda a legislação de te1ecomuJÚcaçães.

I

I

Limitar-se a lei às matérias propostas pelo Poder Executivo, reduz. naturalmente,
o âmbito das discussões e acelera a tnrnitação do Projeto. A Lei. no entanto. ficará sujeita ao
questionamento de sua constitucionalidade.
Regulamentar a Emenda Constitucional na 8/95 demanda maior tempo, mas
evita questionamentos sobre sua constitucionalidade e acelera o processo de revisão constitucional e a execução dos planos de Governo.
A revisão e consolidação da legislação de telecomuJÚcação é de alta relevância,
mas demanda prazo ainda maior.

•

Considerando que a grande alteração introduzida pela Emenda Constitucional na
8/95.. incidiu sobre os setviços públicos de te1ecomuJÚcações, entre os quais se inclui hoje, inquestionavelmente, o Setviço Móvel Celular, afigura-se-nos conveJÚente que a nova lei regulamente a Emenda Constitucional no que díz respeito aos serviços públicos e a serviços ainda
não regulamentados, ~pcionand(}ose a legislação sobre os demais serviços. cuja revisão e
consolidação será objeto da Lei Geral de TelecomuJÚcações. ora em fase de proposição pelo MiJÚStério das ComuJÚcaçães.
Nesse sentido, apresentamos o presente Substitutivo, cujos dispositivos assim
sumariamente se justificam:
O art. lOdo nosso Substitutivo objetiva atender à determinação da Emenda
I
I Constitucional na 8/95 de que a lei disponha sobre a organização dos setviços. A presente Lei,
editada em decorrência da Emenda Constitucional recepciona formalmente a legislação anterior, sem prejuízo de sua futura alteração, e dispõe sobre ~ exploração dos serviços ~úblicos principal objetivo da referida Emenda - entre eles o SeMço Móvel Celular. amda nao regula\
; mentado.

I

I

Conforme consignado no PaJágrafo único do art. 10, a presente Lei também
dispõe sobre o regime jurídico dos Serviços Limitados, face às novas modalidades desses setviços, cuja regulamentação anterior, por decreto, é objeto de contestação judicial. Em suma. ao
I dispor. mesmo que paJa ratificar leis anteriores, sobre todos os setviços de telecomuJÚcações, a
presente Lei atende às determinações da Emenda na 08/95. evitando, assim, O questionamento
sobre sua constitucionalidade.

O art. 2° deste Substitutivo atende ao disposto na referida Emenda na 8/95, evitando o questionamento da constitucionalidade da Lei, que estaria dispondo sobre serviços de
telecomuJÚcações sem antes criar o órgão regulador da atividade, conforme determinado por
mandamento constitucional.
A Seção n do Capítulo I deste Substitutivo dispõe sobre a organização dos serviços públicos de telecomuJÚcaçães. Como o objetivo essencial da Emenda Constitucional na
8/95 foi exatamente a alteração do regime de exploração dos setviços públicos, não é razoável
que se cuide do secundário antes de regular o principal. Dispondo esta Lei sobre os setviços
públicos evita-se que se postergue indefuúdamente o cumprimento dos objetivos da Emenda
Constitucional na 8/95.
O art. 3° deste Substitutivo define a natureza do ato de outorga de setviços pú-

blicos de telecomuJÚcações e a limita a pessoas jurídicas com exclusão das pessoas naturais, o
que é essencial dispor-se em Lei.
O § 1° do art. 3° deste Substitutivo repete a defiJÚção clássica dos serviços pú-

blicos de telecomuJÚcaçães explicitando que o Serviço Móvel Celular assim se classifica. Ainda
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Que esse apêndice ~ntrarie a m~or técnica legislativa. ele se justifica por se tratar da evolução
de um seJ'V]ço antenonnente classificado como público-restrito.

o § 2° do art. 3° deste Substitutivo define o Serviço Móvel Celular com ênfase

para sua natureza pública e p~ os fins a Que se destina. É imprópria a definição de serviços
segundo a tecnologia, Que evolw constantemente sem Que se altere a natureza do serviço.

o art. 4° do Substitutivo limita a outorga de concessão de seTViços públicos a
empresas brasileiras, o Que é impositivo. uma vez que os bens vinculados aos seTViços públicos
pertencem ao Poder Concedente. Admitida Que fosse a outorga de serviços públicos a pessoas
jurídicas sediadas no Exterior ou regidas por legislação estrangeira. ter-se-ia um sério problema
de soberania. Esse dispositivo não impede Que o capital das concessionárias seja estrangeiro.

o § 1° do art. 4° do Substitutivo impede que entidad~ públicas estrangeiras,
inclusive empresas estatais, detenham o controle de concessionárias de serviços públicos de
telecomunicações. Se o Poder Público brasileiro não pode controlar o capital de concessionárias
de serviços públicos no Pais. não é admissível Que esse controle possa ser exercido por pessoas
jurídicas de direito público externo. Trata-se de uma Questão de soberania.

I

o § 2° do art. 4° deste Substitutivo faculta. sem obrigar. que se estabeleçam
limites à participação de estrangeiros no capital de concessionárias de serviços públicos de tele: " comunicações no Brasil. Além do interesse público, deve-se observar, no caso, os tratados e
convenções internacionais e os acordos de reciprocidade. Náo se pode, por exemplo, tra4ir
igualmente paises de economia forte. como os Estados Unidos e Japão, e paises homogêneos e
em processo de integração, como os paises do MercosuL
o ut. 5°, alíneas

"a" e "b", deste Substitutivo objetiva impedir o monopólio
privado e o domínio do mercado. Ao invés de um determinado percentual, toma-se um parâmetro. no caso o Estado de São Paulo, o mais desenvolvido do Pais no seTViço objeto da outorgCl- Esse dispositivo assegura a existência de. no máximo, três conc~ionárias de serviços públicos no Brasil. sem limites máximos de número de concessionárias. Se for o caso. pode-se
também evitar a pulverização do mercado. definindo-se Que a participação mínima de uma concessionária no mercado não poderá ser inferior a do Estado menos desenvolvido no serviço objeto da outorga.
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o art. 6" deste Substitutivo é inovador ao

pôr fim ao regime monopolista. ou
melhor. de exclusividade, Que até hoje vigorou no Pais. de se outorgar concessão a uma única
empresa por área de atuação. O principio da competitividade, no entanto. não elide o da economicidade. razão pelo qual a Lei só obriga sua adoção imediata nos seTViços públicos de telecomunicações de longa distância e no Serviço Móvel Celular. Para assegurar condições de sadia
competição, a Lei estabelece outros mecanismos, como as interconexões de redes, a restrição à
execução de atividades estranhas ao objeto da concessão, a criação de empresas com objeto
social específico para determinados seTViços (Serviço Móvel Celular) e até mesmo o regime de
direito privado para a EMBRATEL.
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O ut. 7" deste Substitutivo Que limita o objeto social e as atividades das concessionárias ao objeto da concessão, não representa restrição ao livre exercicio das atividades econômicas, mas a preservação da economicidade dos serviços públicos de prestação econorntca..
Como os seTViços públicos são remunerados por tarifas não se pode permitir que as concessionárias de seTViços públicos exerçam atividades estranhas a esse objeto, desvirtuando a equação
econômica dos seTViços públicos. O dispositivo também veda Que as grandes industrias de telecomunicações se tomem concessionária' desses serviços e vice-versa.
O § IOdo art. 7" deste Substitutivo garante a interconexão tios sistemas de telecomunicações celulares com as redes públicas de telecomunicações, o Que é imprescindível
para o bom funcionamento de ambos os seTViços em todo o Pais.
O § 2° do Art. 7" deste Substitutivo garante o uso da rede pública para prestação

de outros serviços de telecomunicações e para os Serviços de Valor Adicionado, o Que já estava
assegurado no inciso XI do art. 21 da Constituição de 88 e deve ser mantido não apenas para
otimizar o uso das redes das TELES e evitar duplicidade de investimentos, como para coibir
atos arbitrários por parte das concessionárias.

•

•
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Os § § 3° e 4° do art. r deste Substitutivo definem o Serviço de Valor Adicionado, distinguindo-os dos serviços de telecomunicações. o que é de grande importância para
evitar abusos de parte a parte na prestação desses serviços.
O § 51 do art .,. deste Substitutivo assegura a igualdade de tratamento aos usuários das redes públicas de telecomunicações para prestação de outros serviços de telecomunicações e de Serviços de Valor Adicionado, dispositivo esse também essencial para coibir práticas
abusivas e discriminatórias.
No art. 81 e seu parágrafo único deste Substitutivo atribui-se ao Presidente da
República a outorga de concessão para exploração de serviços públicos de telecomunicações,
mediante licitação. sob normas específicas, fixando-se em 30 anos. prorrogável por iguais períodos, o prazo dos contratos de concessão. São disposições de ordem legal, que não podem ser
delegados a atos de menor hierarquia.

•

O art. 91 e seu parágrafo único deste Substitutivo definem os critérios de jU\gamento das licitações para outorga de serviços públicos de telecomunicações priorizando o
atendimento do maior número de usuários, no menor prazo, aos menores preços. A venda de
concessões somente se admite em certos casos, consiàerando que esse ônus fatalmente será
repassado para os usuários dos serviços. Além dos critérios definidos nesta Lei, outros critérios
poderão ser adotados. considerando as peculiaridades de cada serviço.
O art. 10 e seus §§ 12 e 22 deste Substitutivo definem a natureza dos contratos
de concessão. a faculdade de sua alteração e as condições de sua prorrogação. São dispositivos
essenciais à definição do regime juridico dos contratos de concessão.
No art. 11 e seus parágrafos deste Substitutivo define-se a poütica de exploração dos serviços públicos de telecomunicações mantendo a TELEBRÁS. transitoriamente. sob
controle da União, uma vez que a transferência imediata. pela União, do controle da
TELEBRÁS. por qualquer forma. implicaria na instituição de um monopólio privado.
A EMBRATEL é mantida sob controle da TELEBRÁS perdendo, no entanto. a exclusividade para prestação dos serviços públicos de telecomunicações de longa distância e a
natureza de empresa estatal. com abertura de seu capital. A perda da natureza estatal é essencial
para que se possa realmente estabelecer a competição no mercado entre as concessionárias de
serviços públicos de telecomunicações de longa distância.
A TELEBRÁS deverá transferir o controle do capital de suas atuais "subsidiárias"
mediante aumento de capital e cessão do direito de preferência para subscrição do capital sob
condições. entre as quais a celebração de acordo de acionistas. que preservem certos direitos à
TELEBRÁS. OS interessados na assun)áo do controle das TELES deverão subscrever a parcela
correspondente ao capital da TELEBRAS e as sobras que restarem após o exercício do direito de
preferência pelos demais acionistas. Esse procedimento. que independe de qualquer artifício.
casuismo ou intrincados processos licitatórios. assegura ao atual Sistema TELE BRÁS o aporte
de recursos no valor correspondente ao capital de todas as empresas controladas pela
TELEBRÁS.
A TELEBRÁS poderá alienar. a qualquer tempo. as ações preferenciais de que é
titular no capital de todas as empresas.
Após a transferência. pela TELEBRÁS. do controle de suas atuais subsidiárias. a

União poderá alienar. total ou parcialmente. sua participação no capital da TELEBRÁS.
O art. 12 e seu parágrafo único deste Substitutivo transforrnarn as atuais permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Público-Restrito em concessão do Serviço Móvel Celular. A transformação. no entanto. poderá ser condicionada à criação de uma empresa
com o objeto específico de explorar o Serviço Móvel Celular. Essa fórmula visa elidir ou. ao menos, reduzir os riscos de direito de recesso no caso de cisão da empresa ou alteração de seu objeto social.
A criação de empresas para substituir as atuais concessionárias na prestação do
Serviço Móvel Celular. além dos riscos de recesso. apresenta o inconveniente de se criar um
grande número de novas empresas estatais e de desvalorizar as ações das atuais concessionárias
de serviços públicos no processo de sua privatização.
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Assim, a disposição do parágrafo único do art 12 deve ser objeto de profunda
análise antes de sua adoção.
O art. 13 deste Substitutivo mantém a atual regulamentação dos demais setviços de telecomunicações, salvo quanto aos Serviços Limitados e aos Serviços por Satélites que,
face à própria evolução tecnológica que gera novas modalidades desses serviços. passam a se
reger por esta Lei. conforme disposto nos am. 14 e 15 e seus reJpectivos parágrafo" do
Substitutivo.
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Tal como ocorre com a cessão da rede pública para prestação de outros setviços
de telecomunicações e de Serviços de Valor Adicionado, também a cessão de uso de satélites
não se caracteriza como setviço de telecomunicação.
O Capítulo n, am. 16 a 18 deste Substitutivo regulamenta a constituição do
Conselho Nacional de Telecomunicações - CONTEL. criado pelo art 2~ desta Lei em cumprimento de expressa determinação da Emenda Constitucional n2 8/95.

I

I

Diversamente do que propõem os Projetos de Lei n2 1.117/95. 1.168/95 e
1.552/96, respectivamente dos Deputados Marcelo Barbieri. Miro Teixeira e Paulo Cordeiro. o
presente Substitutivo vincula o órgão regulador ao Poder Executivo e não ao Poder Legislativo.
Na verdade. o órgão regulador não elide a competência normativa do Poder Legislativo mas se
sobrepõe à competência regulamentária do Poder Executivo. Por exercer diversas atribuições
executórias o órgão regulador deve. de fato, vincular-se à Presidência da República, porém sem
subordinação hierárquica.
O presente Substitutivo dispõe sobre a composição e a competência do CONTEL.
definições essas essenciais para que o órgão se constitua.
As demais disposições sobre o próprio Conselho são remetidas para o seu regimento interno.
Para custeio do Conselho são a eles destinados os recursos da cobrança de remuneração pela outorga de serviços de telecomunicações. conforme previsto no parágrafo único do art 23 deste Substitutivv.
No Capítulo m. am. 19 a 23 o Substitutivo define a política tarifária dos setviços de telecomunicações cuja irrealidade é uma das principais causas da situação de inferioridade do Brasil no contexto das nações.
Permitindo a diferenciação tarifária em função de vários fatores, inclusive os de
natureza social. o Projeto de Lei assegura a realidade tarifária. o Que pemitirá acabar com subteriúgios. como o da participação-financeira e da cobrança de preços pelas concessionárias à
revelia do Poder Concedente. institutos esses Que cerceiam o acesso aos serviços às classes de
menor poder aquisitivo.
Para compensar a irreal idade tarifária. criam-se hoje mecanismos Que desvirtuam

a prestação dos serviços. sempre em detrimento de seus usuários.
Os serviços de telecomunicações são serviços públicos de prestação econõmica
Que devem ser pagos por seus usuários. proporcionalmente ao uso .efetivo dos serviços. Essa é a
política consagrada no Projeto de Lei.
Ela não impede. no entanto, a adoção da tarifa social onde essa prática realmente
se justificar. Ela veda. porém. procedimentos Que fogem à legalidade e Que, no geral. deturpam
a prestação de serviços públicos.

•

•
O CONTEL. como órgão regulador dos serviços de telecomunicações, deverá regulamentar os dispositivos legais Que definem a política tarifária. em cumprimento do disposto
no inciso II do parágrafo ÚIÚCO do art 175 da Constituição.
Para custeio do CONTFL. destina-se a ele o produto da cobrança de valores pela
outorga dos serviços de telecomunicações, cobrança que se recomenda seja escalonada ao longo da vigência do ato de outorga.
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Enquanto não se instala o CONTEL, o art. 21 do Substitutivo mantém a competência normativa do Ministério das Comunicações.
Na verdade, o presente Substitutivo se baseia no Projeto de Lei n2821/95, de nossa autoria. ao qual foram apensados o Projeto de Lei n21.117/95, do Deputado Marcelo Barbieri,
e n2 1.168/95, do Deputado Miro Teixeira, os quais regulamentam a Emenda Constitucional. n~
8/95.
Este Substitutivo deixa de reproduzir a Seção do Capítulo rn do Projeto n~
821/95 que dispõe sobre os Direitos e Obrigações dos usuários dos serviços públicos de telecomunicações em cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do an. 175 da Constituição de 88. Por se tratar de matéria mais extensa. optamos por remetê-la para a Lei Geral de
Telecomunicações, cujo projeto se encontra em fase final de elaboração no Ministério das Comunicações.
I

I
(

.

Em síntese: o Projeto de Lei nlI 1.287/95, da forma como foi apresentado ao
I Congresso e Substitutivo do Relator, ao se restringirem a regulamentar apenas o Serviço Móvel
Celular, os Serviços de Telecomunicações por Satélites e os Serviços Limitados. deixam de
atender o disposto na Emenda Constitucional n~ 8/95, o que torna o Projeto e o Substitutivo
passíveis de questionamento judicial, retardando o cumprimento dos planos do Governo, além
de causar graves danos ao País por retardar definições de suma relevância para o desenvolvi\ mento das telecomunicações brasileiras
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(Do Sr. Euripedes Miranda)

ubstituam-se os anigos 1°, 2°, 3°, 4° , 5°, 6° e 7" do Substitutivo ao PL n° 1287/95, pela seguint
edação:
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Congresso Nacional dccn:ta:

Capítulo I
Da Política Nacional de Telecomunicações

, 1°, Esta Lei estabelece objeti\os, principios c dimrizcs da Politica Nacional
omissão Nacional de Telcc:omur icações - CONAT, dispõe sobre a orgaJ~Ção
~:com'unicaçõc:s e o regime jurídico de sua exploração e autoriza o
~stnltW~-iodo

sistema Telcbrás, nos termos que estabelece,

Seçio I
Dos Objetivos, Princípios e Diret

, 2", A Politica Nacional de Tflecomunicaçõc:s tem por objetivos assegurar a quaISquer pessoas o accssq
serviços públicos de telecomur icações, manter a soberania e a integridade territorial do País na p,rcsI~~
serviços de telccomunicaçõc:s e ''lTlp1iar progressivamente a capacitação nacional nas atividades de pei5:qwisa,j
volvimcmo c produção de bel s e serviços de telcc:omunicaçõc:s,

3°, Para atingir os objetivos ('a Política Nacional de Telecomunicações, o pianeamcDto e a cxccução
'dades de te1ccomunicações dcv=rão observar i1icsnila fidelidade aos scgwntcS principios c dimrizes:

•

- quanto ao acesso aos scrviÇQS de telecomunicações:

) é responsabilidade da União assegurar a todos o direito de fruir diretamente os serviços públicos esscnc ' ,
telecomunicaçõc:s prestados por mtermédio de urna rede pública única, de âmbito nacional, e funciooamen
rrupto;
) todos os serviços públicos perifi-ricos de telcc:omunicaçõc:s serão explorados em regime de competição
recndimcrnos comerciais da i·uciativa privada, ",,'diante outorga de concessões c permissões, semp
reccdidas de processo licitalório;
) ~ qualquer pessoa poderá ser al' torgada autorização preciria para utilizar recursos de te1ccomunicaçõc:s
DrclVCÍlto prápno, para seu uso res'l'ito c exclusivo, vedado o compartilhamcmo ou a prestação de serviço d
cc:omunicações para terceiros, ai! Ida que sem fim comercial;
) a utilização de recu~ de tdccomunicaçõc:s mediante concessão, permissão ou autorização dar-se '
~diante o pagamento à União de um valor mensal, destinado a remunerar as atividades de fiscalização
~:omlunicaçõc:s;

) em ncuhurna hipótese, a explor.lÇão de qualquer modalidade de serviço de telecomunicações poderá enscj
surgimeuto ou a continuidade de ' nODOpÓlios ou oligopólios privados, de direito ou de &to;
os processos licitalórios para a escolha dos prcslladores de serviços periféricos privilegiarão as crnp
t,:aJstitlJi'1das no Brasil, com COIIL ole de capital nacional, que utiliz.cm
'
aqui produzidos
reguem tecnologia nacional;
./
a responsabilidade pela admir. tStração e orientação intelectual <1é
resa
loradora de serviços
eiros naloS ou
'caçõc:s considerados css':nciais nos tcmos desta lei é Pri1'va de b
mais de dez anos;
I
/)
) a partlcipação de- estrangeIros, pessoas fisicas ou jurídicas, no capit3l -socw de empresa exploradora d
ços de telecomunicaçõc:s consIderados essenciais nos termos desta lei só se efetuara através de ações s
, , a voto que não excedam a VI me por cento do capital social;

- quamo à soberania e à integrida le territorial do País:
) a rede pública de telcc:oml 'nicações é considerada atividade-mcio de vital imponância para
~envolvimento sóci~nômico I 'o País;
) a expansão da rede pública nacional de telecomunicações deve prever investimentos específicos para
, ilização de políticas públicas, c:spccialmentc no tocante à solução de isolamento em regiões remotas, saú
ública e coutrole de epidemias , monitoramento ambiental, vigilância da Amazônia, pattu1hamento d
~rttcllr&S e da região costeira, invt: mário e monitoramento de recursos naturaIs. planejamento c fiscalização d
do solo. previsão de safras agnçolas, coleta de dados ambientais, previsão do tempo e do clima, localiz
' açã.ol
veiculos e sinistros, além da defrsa e da segurança do territórío nacional;
) cada urna das modalidades de ~,crviços de telecomunicações, na proporção do interesse público que lhe '
~ulil
' U'" é considerada instrumente de defesa da soberania nacional, sobretudo quanto à integridade territorial
mobilização da população, em ca ;os de calamidade pública ou estado de beligerância;
) a integração dos proc:cssos de il'formatização e de telecomunicações deve ser estimulada pela União com
ropásito de au:nd.er aos setores prlldutivos e a atingir os objetivos fundamentais do País;
) a todo cidadão é garantido qul a utilização de seus dados pessoais por qualquer orpnismo, público o
rivado, não conduza à violação de sua vida privada, e não lhe cause qualquer prejuízo;
a política tarifiiria deve ser est'1ltUrada de tal forma que viabilizc a oferla e a expansão progressiva
restação de serviços aos segmente i mais carentes da sociedade;

•
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na prestação de SCI'Vlços attaves da rede pública nacional. os serviços básicos, em ~~ pobres e de b '
;entes
- de serviço
idade populacional, deverão ser subsidiados pelos recursos p
jso1isti'cados, em regiões ricas e de ; lu densidade populacional;
~:cssari;unc:nte seletivos
) os impostos incidc:ntes sobre a ltilização de recursos de telecomunicaJõcs
função de sua essencialidade;
- quanto à capacitação tcaIOlógi.:a:

) a pesquisa e o dcscnvolvirnc:mc -c"ien
---:
tjfi
""co
- , -tecn
-ol"ógi
'-'Co e mdustrial do Brasil no setor de telecomunicações!
klc\1'CI1I ser promovidos de modo .. permitir que o pais possa utilizar meios e técnicas direcionados para
lução de problemas nacionais e p lIa o beneficio da sociedade brasileira;
) o setor produtivo de capital nacional deve ser estimulado com medidas concretas que propiciem condições
participação em condições comoctitivas em mercados intcma.cionais de equipamentos de telecomunicações;
) deverá ser efetivada uma parceria estratégica entre o Estado brasileiro e a iniciativa privada genuinamcn
'onal com o objetivo de pro:nover a formação e o aprimoramento de recursos humanos altan:lCIJ1:cj
RwLii.fi,cados e especializados no se tor de telecomunicações, quer para as ativicladcs c:stritamcIItc tecnológicas
er para a administração pública ! privada, quer para o detalhamento das políticas públicas csubelecidas po
lei;
) a aquisição de equipamentos pa ra o desenvolvimento das ativicladcs e dos serviços incrcmes à rede públi
telecomunicações deve privilegi Ir a tecnologia nacional, o fortalecimento econõmico-financciro e comerc
empresa nacional e o estimul I à redução de CUStos dos produtos e serviços, asscgurando-lhcs maio
F;anpc:ti't j'vidade internacional;

•

arágrafo único, A inobservância, :lOr agentes do Poder Executivo, dos principios e das dircttizcs cstabelccid
artigo, quer na elaboração d : instruções de serviço, quer no desenvolvimento da ação administrativa,
- detcrminaDt.e para a nulidade do ato e rcsponsabilização do agente,

Seçio 11
Du Atividades de T elecomunicaçiics
. 4° Telecomunicação é o prt'ccsso tcaIOlógico que viabi1iza a difusão, transferência ou rcc:epção
ímbolos, sinais, marcas, dados, e icritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fio, cabo
'oelctricidade, sistemas ópticos !lU quaisquer outros sistemas que utilizem elctrc'lJ)l.gqctismo.

.5". CODSidcram-sc atividades (le telecomunicações aquelas ligadas ao est;di>e.
tJjsti-lllcia com a utilização de procc :so elcuomagnético c:.:~ especifi~~ _afscgujllU:S
- pesquisa. desenvolvimento, produção, importação e exportação de componentes, peças, aparelh
'pamcutos e estações de telccorrunicações;

- fabricação, venda, locação, omercialização e prestação de serviços de instalação e !II3IIIutcnção
Fanpcll1Cl:ttcs., peças, aparelhos, eq11ipamcmos e estações de telecomunicações;
- plaDcjamcnto, gercnciamcntc operação, comercialização, t3nuamento e cobrança de serviços
~muni' ,cações;

- administração, treinamento, lutorga de cooccssõcs. permissões e autorizações. fixação de critéri
, 'os, e fisGdização do uso d~ recursos de telecomunicações;
- adminsitração, anibuição, contr >Ie e fiscalização da utilização do especno de freqüências;
- utilização de recursos de tel:comunicações em proveito próprio ou para a exploração comercial
ços,

Seçio 111
Do 5istana Nacional de Telecomunicaçiics

6°, O . sistema Nacional de Telecomunicações é constituído por um coojUillto operacional CODIÍnuo
'camente compatível de equipmcntos instalados em estações intcrIigadas por meios elctrornagDéticos
de CXCQItar as funções sist:micas de codificar, armazenar, comutar, ratear, transportar e difundir,
nua plena ou restrita, ioformaçõn de difcrcntcs narurczas e procedências,

arágrafo único. O sistema Nacional de Telecomunicações é composto de uma rede básica, de
lcmcmarcs, àrcas operaciooài,; e àrcas de segurança, assim definidas:

_ a rede básica

tem âmbito oacio'w e cstà capacitada

a realizar todas as "funções sistCnicas para intcrli

:t;:;.
'"

as áreas operacionais cotrc si e propiciando as interligações intcmacillDais e com àrcas de segurança.;
- as redes complcmcmarcs estão capacitadas a
po.:ltOS
internos de uma mesma lÍJ'C1 operacional;

realizar todas as

_ áreas ~iooais, ou àrcas clt acesso, são micro-regiõcs delimi

fun

para interligar todos

do intcrcssc de tràfego

,
I
,
- àrcas de segurança são as àre2 s operaciOnais situadas na faixa de froDtctra e quaisquer outras
tal pelo Estado Maior das Fo'ÇaS Armadas, em função dos interesses de segurança do Pais;

"

. 7" Objc:rivaDdo asscgur.u a estrutura e a racionalizar o emprego do Sistema Nacional
elccomunicações, a Comissão Nacional de Telecomunicações cstabeleccr.i normas técnicas, condições
,
mútuo e regras de acesso a ;ercm compulsoriamente observados pelos executores dos serviços.
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arágrafu único.

o

Ministério das Comunicações ao propor e a Comissão Nacional de Telecomunicações
rovar o Plano Nacional de Telecomunicações discriminarão as Áreas Operacionais de T e1ecomunicações e
ocalidades nela compreendidas .
· 8° V isando evitar custos lC5IJC'a:Ssários e transtornos inevitáveis decorrentes da dupliCiõÇÃO
-estrutura de empresas de se"Vlços elétricos, de transporte ferrovilirio, de telecomunicações e quaisque
utras provedores de serviços púbicos, fica instituida a obrigaronedade da celebração de convênios destinado
assegurar o uso mútuo e gr.uuitr de suas redes de transmissão, dutos, fios, cabos, postes e quaisquer outro
os fisicos relacionados à infra~'itrlJtura, respeitada a competência legal de cada setor.

· '1". O transporte, a transferên: ia, a n:a:pção e a difusão de infonnações através de fios, cabos e outro
ios fisicos que utilizem as vias çúblicas somente poderão ser feitos através das redes que integram o S,IS
' tcm~
acionai de Telecomunicações, as quais deverão estar disponiveis paza quem o solicite, através do pagamen
tarif3s correspondentes .
.I O. É expressamente proibida a cessão gratuita ou mMiante locação dos meios da rede pública p
J'e\/CDAjcd,ores (reseJ/ers) ou quaisql 'er outros empreendimentos de intermediação entre a empresa prestadora d
ço público essencial e o usuám final do serviço de telecomunicações.

arágrafu único. A utilização de c tamada (ca/lbac/c) ou quaisquer outros
cios
serviços, ou por outras pessoas fisicas ou jurídicas, atuando no Bras' ou no
iciar fraude 80 pagamento de impostos incidentes sobre as teleco unicaç:f#s
I;:alSCCJÜ- ente redução de tarifas, :aractcriza uso indevido do servi
~ autoruá

;

~cmomper sistcmancarnente a ccnumcação ou a utilizar todos 05 meIos tecnológlcos 80 seu alcance p
a prática, sem prcjuiz.o de eventuais procedimentos penais e civis contra as pessoas envolvidas

SeçlolV
Dos Serviços de Telecomunicações
Periféricos e Essenciai,J
· l i . Constituem serviços de tel' :comunicações as diferentes utilizações que se pode obter com o emprego d
roccsso tecnológico que viabiliza '\ comunicação à distãncia atravCs do eletromagnetismo .

OI)

.."

<O

u'"
cn

-

arágIafo único. 05 serviços de telecomunicações são definidos e classificados em razão dos fins a qu
do sistcrna eletromagnt'tico utilizado e da narureza e do âmbito da informação a ser gerada,
~:mdJ' da, transmitida e recebida CI'l scu destino.
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.12. São considerados serviço, periféricos de telecomunicações todos aqueles que prescindem da
. blica paza serem explorados e que contribuem complementarmente paza o aringimcnto dos objetivos
olítica Nacional de Telecomunica.:õcs .
1°. São considerados serviços per tféricos:
- os serviços destinados à telcdi.fu! lo de infonnações, dentre

05

quais:

)- os serviços de radiodifusão sonC'ra (ràdio broadcasting);
)- os serviços de radiodifusão de ~ JUS e imagens (televisão broadcasting);
)- os serviços de repetição e ret:rar.smissão de ràdio e TV (bTOOdcaStingj ;
)- os serviços de televisão por assIDalUra;
)- os serviços de videodifusão (ou je difusão de dados) ;
o serviço de miísica funcional;
- os SCl"Vlços dcstmados ao uso in, Iividl'a li za d o, dentre

05

qwus :

)- o serviço de radioamador;
)- o serviço de ràdio do cidadão;
- os serviços destinados ao uso c

lrporariVO

e operacional, dentre os quais:
J

)- o serviço de radiochamada (bip' e paging) ;
)- o serviço de freqüência padrão;
)- o serviço de sinais horários;
)- o serviço de boletins meteOrolóf icos ;
)- o serviço de radioautocine;
o serviço de radiotax.i;
)- o serviço de supervisão, control : e comando (trunJang);
)- o serviço de segurança e J'e8lÜa' idade do transporte (trun/cing);
)- o serviço de radiodeterminação;
)- o serviço privativo;
)- o serviço de telcmcnsagem.
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2". A entidade prestadora de s':rviço periférico em âmbito regional, nacional ou internacional que ti
~:cssidade de ttansportar a inforrração gerada deverá utilizar o Sistema Nacional de Telccomumcações .
3°. Somerue será admitida a forr!aÇào de redes privativas para prestação de serviços periféricos quando,
do pedido, a localidade que se prctcndc aungir ameia não csover servida pelo Sistema Nacional
elecomunicações ou quando, n' esmo servida, a prestadora do serviçq essen .
~KlSSibilitada de dar atendimento uncdiato ao pedido .
.13 . São coosidcrados essenc tais para a execução da Política
aringimeuto dos seus cbjctivos os seguintes serviços e ativi

Telecomunicações e

~ISCC!Ü-ente

- planejamcmo, mstalação, l1Wlutcnção, operação, gerenciamento e exploração ' econõmica do Sis
o tema!
acionai de Telecomunicações, inc lusive suas conexões imemactonais;
.
- o 1ançamcuto, o rastrc:amcuto, "\ instalação e a operação de satélites e de cstaçõc:s tenesaes, bem como
loração comerciaJ das difercmes modalidades de serviços essenciais de telecomunicações por meio d
lites de telecomunicações;
- o transporte integrado das difer:nu:s modalidades de serviços essenciais de telecomunicações;
- a exploração dos serviços telefiin.icos fixos e móveis, em âmbito naciooal, regional e local;
- a exploração dos serviços de tta nsfcrê:ncia de dados;
- a exploração dos serviços de transferência de teXtos e imagens;
- a utilização das freqüências ('tclusivas dos serviços oficiais (das Forças Armadas, Governamentais e
cgurança Pública).

•

ar.igrafo único. Serviços csscnci Us são todos aqueles prestados de forma ininterrupta, por intermédio d
istema Nacional de Telccomunic"lÇÕts, e acessiveis a qualquer pessoa, natural ou Juridica, e destinados
.
n=sidades de intercom'micação de qualquer natureza .
. 14. exploração dos serviços periféricos de telecomunicações será desenvolvida pela União, dirctamcnte o
;ncd.iamc outorga de conc:cssão 0 '1 de permissão, conforme a natureza do serviço, seu âmbito e grau
resJponsabilidade peramc os objctiv lS da Política Nacional de Telecomunicações.

único. Exccpcionalmcrte, Os Estados e os Municipios poderão ser autorizados a expio
~crmlinados

serviços periféricos d : telecomunicações .

. 15 . Constitui obrigação da Un !ão, a ser cumprida por órgãos de sua adrninistr~I!5"""\:cDItra.lizada ou atra
sociedades anônimas sob seu ccmrole aciooário e diretivo, desenvolver as
e explorar os servi
.derados essenciais para a COf'sccução da Política Nacional de T e1 I
, nos termos do ano 13
lei.

PaJ:ám-afu único. A União poderá cutof"ll3l" conc:cssão, nos termos est<LbqI=,'dos
1sq~1tCS SCTVIços essenaa's:

~lei, para a exploração d
~

- serviço telcíonico móvel, com t x:nologia celular digitaJ, em regime de concorrência com as empresas 50
i;a:ttrole acionário estatal;
- serviço telcffinico fixo, em regU'\C de monopólio, em áreas operacionais onde ainda não exista rede públi
telecomunicações;
- serviços de transferência de dados e demais serviços essenciais de telecomunicações, em regime
~npc:ti.ção, deutro de uma mesma localidade ou interligando diferentes locaJidades de uma mesma .
m,.".",.,ional .

.16. Visando assegurar a demo ~rarização da informação e a sua mais ampla difusão, e objetivando evi
ormação de monopólios e oligopól ios privados, bem como outras formas de controle da opinião pública ou
ção ao acesso aos meios de c:Jmunicação, fica assegurado a quaJquer pessoa fisica ou juridica utilizar
istema Nacional de Te1ecomWl!ca'; ões para a prestação de seTV1ços de informação.

•

1°. A prestação de serviços de in armações a que se refere este artigo compreende as atividades de produção,
leta, armaz.cnamento, proassarr:nto e comcrciaJização de textos, marcas, dOClUTlClltOS , sons, imagens o
butros elcmeutos de conhecimemo I'assivel de interpretação e de transferência através de telecomunicações.

2". Os serviços de telecomunicações se iniciam quando as informações produzidas se ttansformam em s·

•

ctromagnétlcos destinados ao trar.sporte através do Sistema Nacional de Telecomunicações.

3°. O transporte através do Sistema Nacional de Telecomunicações compreende as funções d
~na;tCllamcnto, comutação, cod.ifi.:ação, transferência, distribuição e Oitlega da informação aos destInatários.

IncxistiDdo disponibilidade de meios nas áreas operacionais do Sistema Nac' naI de Telecomunicações,
'dades especializadas na p~ão de serviços de informações poderão
implantação e a cxp
~:cssiá..ri'a, rcccbcndo da empres< prestadora do serviço público a con/~IODliplIte indenização, conform
4°.

jhsposto em regulamento.

/

~ vedado ao prestador de sc:n Iço de info_rmações o~ qtWSqUer funções de telecomumcações para
. .os ou para tcrt:ctrOS sem pTC\ ta conoessao ou pemuss.ao.

si

.
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6", O preço da informação é c:sta?clccido 1i1iIUllClilC pelo prestador do serviço, de1iaIdo a fatura de cob
"
com exatidão e san acréscimos o valor lCfeleute ao pagamciItO da tarifa c:orrespoodeme
p-ulSpOrtc da informação pelo sistc'na Nacional de TcIccomunicações,
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17. É assegurado ao usuário ic serviço de telecomunicações utilizar meios próprios ou fomxidos
resas especializadas paill acre:s-:attar valor aos serviços que lhes são prestados.
.18. A instalação de qualque estação 0\1 c:quipamatto capacitado a comuw, tnIIISferir 0\1 difimd:iIj
rmaçõc:s a distância por p~ so e1cttomagnético dcpcndc de prévia concessão, pcnnissão 0\1 autoln:'ra.çàq
órgão competente do MinistCrio 1as Comunicações.

1'. O funcionamento de CS1iÇÕcs ou c:quipamauos transmissores, comutadores ou difusores
é subordinado r prévia licença. onde constarão as car2Ctcristicas básicas e que só
~1Cdi' da depois de verificada an v·storia a observância de todas as exigências legais e reguIamattarcs.
~:cOIrnwllÍ"cações

r . A restrição de que traia este 2ttigo não se aplica aos tcnninais da rede publica, nem tampouco às c:stl1ÇÕC~
c:quipamattos de potência reduzi la e freqüência limitada, para uso domiciliar e condominial, como defini
regulamento,
CizpÚlllo II
Do Órg40 Regulador

c-w filo Ntldontll de Tdeco"umialç&s (CON
, •. É ......... """"""" ...... " ' T _ · C O N T
Naciooa1, ne 5 termos do an. 21, inciso XI. da
'
j:oalpOSição e a organização dcfinir.as nesta lei.
,

~iIiar do Cougrcsso

f"" . . . . . . . .

I

com a cortlpCllSucia,j

Seçio I
Da Competência
. 20. A Comissão Nacional de Telecomunicações - CONAT - tem a fiDalidade de assegurar a consccu
objetivos da Política Nacional de Telecomunicações e, particulanncntc, competência par.L:

- supervisionar o cumprimento ·Ia Poütica Nacional de T c1ccomunicações pcIas entidades que cxc:rça~
. 'dades de telecomunicações;
- realizar, 'pDI' iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Fcdcral, de Comissio técnica ou
érito, vistorias, inspeções e análises an anpresas publicas e privadas que, a qualquer titulo, exc:c:ut~
. 'dades de tcIccomunicaçilc:s;
- asscssol1lJ' o Congresso t racionai no cumprirncnto de ' sua ' competência para legislar sob
1ccomunicaçilc:s, realizando CSlUdlS, pesquisas, pareceres e anteprojetos de lei relativos ao desenvolvimento
tcc:IIOlogias e a melhor fo= de sua implantação no Brasil;
- fiscalizar diretameme a obscrv-incia, por parte das anpresas sob controle acionário estatal, das dispasi
lei;
- aprovar, na qualidade de órgã.c- regulador lIlItônomo, por maioria absoluta de seus membros, a edição
ução Normativa destinada a:
) aprovar o Plano Nacional de Tel xomunicações, bem como as suas revisões;
) promover e estimular o dc:scQVO~vimento da indi1stria de equipamentos de telecomunicações,
Icfeiência áqucles cujo capital, na sua maioria, pertença a acionistas brasileiros;
) estabclcc:er critérios tarifários cc '1tplcmcntares á politica tarifária fixada nesta lei, instituir a sistemática
reajuste de tarifas e autorizar os l cus reajustes, quando necessários;
I
) c:stabelcc:er normas técnicas e es:xcificações a serem observadas na plani6éação da produção industriaJ e
ricação de peças, aparelhos e equipamentos utilizados an telecomuni volvimcmo da plres1:açã~
) estabclcc:er normas complemtuta res às leis e reguIamc:ntos an vigor,
serviços de tcIecomunicayàcs;

~'o

_ aItciv o Plano Nacional de . 'elccomunicações, sempre que isto
0str.U'
paill ajustá-lo'
_
l
_
oütica Nacional de Te1ccomunica<.:õ
estabelecida iICS1lllci;
- representar contra rrlCdidas pTl -visórias, decretos e instruções de serviço do Poder Executivo que exarb '
sua competência para editar ato~ administrativos com finalidade de facilitar o cumprimenro desta lei;
- aaxnpanhar o dcsenvolvim':IIto de novas tcaIologias, editando, com rapidez, DOTiDaS destinadas
Permit'ir' a sua implc:me uI ação DO B'asil segundo OS objetivos da Política Nacional de Tc1nxmnmicaçõcs;
- exercer outras atividades que n-e forem delegadas pelo Senado FedetaI;
- elaborar o seu Regimento lntemo que, para entrar an vigor, deverá ser aprovado pelo Senado FedetaI.
Seçio 11
'Da Composiçlo e OrJ:anizaçio

21. - A Comissão Nacional de Tc1ccomunicaçilc:s é integr.I.da por 9 (nove) membros, terá um Presidente
'vre nomeação do Presidente do Se !lado Federal e será constituida:
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- I (um) membro, indicado pelo: pequenos usuários de serviços, encolhido por soneio público, dcutrc
Pe!1SOó1S fisicas
de serviÇO! que tenham se candidatado à função;
- I (um) membro, indicado pelos grandes usuários de serviços, escolhidos por soneio público, dcutrc pess=sj
uridicas usuárias de serviços que t :nham se candidatado à função ;
- I (um) membro indicado pela indústria de fubricanu:s de equipamentos, escolhido por soneio público dcl~
lista triplicc apontada pela AE !NEE;
- I (um) membro indicado peles empregados das empresas prestadoras de serviço públicos essenciais
JcU:c:OIllllunicações, indicado pela rru'ior federação de empregados;
- I (um) membro indicado pelo E :lado Maior das Forças Armadas - EMFA;
- I (um) membro indicado pelos oartidos que fazem oposição ao govemo;
- I (um) membro indicado pelo \iinistério das Comunicações;
- I (um) membro indicado pele Ministério Público FcdcraI, indicado pelo P,
Gcta\ da República .

u.su:.mas

. 21. A Comissão Nacional de Telecomunicações tem sede no Distrito f;écltra.t. Q\~'O próprio de pessoal
acordo com o art. 6 l da Coostituição FcdcraI e com jurisdi
o território nacional n
~LlJtCàs atividades de telecomuni-;açõcs descritas nesta lei.
1°. O mandato dos membros do [ONAT é de 7 (sete) anos em regime
~stÍtlllÍ',do de

•
•

'1!'. Para assegurar plena indcpc:nCência nas decisões que lhe forem confiadas, duIantc o cxcrcicio do mandato
membros do CONAT são assegurados, no que couber, as mcsrrulS obrigações, garantias, plCllogativas
.
devidos aos ministro : do Tribunal de Contas da União.
3°. Os membros do CONAT dcvnão satisfazer os seguintes requisitos mínimos:
) ser brasileiro, com mais de trim; e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
) ter idoneidade moral e rcputaçãc ilibada;
) ter notórios conhccimcntos da "'-istória, da legislação, da evolução tcaJológica e das políticas públicas
ecomunicações, adotada no Bras:I e em outros paiscs;
) ter mais de dez anos de exerci,:io de função OIT efetiva atividade profissional que exija os conhecimento
cionados no inciso anterior.

')0

Capítulo 111
Plano Nacional de Telecomunicaç6es

.23 . O Poder Executivo plancjará a expansão qüinqüenal do setor de telecomunicações, sob a forma de
alho estratégico vinculado à Pc 'ítica Nacional de Telecomunicações estabelecida nesta lei.

1°. Encaminhado à Comissão Nacional de Telecomunicações - CONAT, para aprovação, o Plano Nacional d
e1ccomunicações seri publicadc e submetido a tantas Audiências Públicas quantas forem julgad2LSj
.
. veis para o seu aperfeiçc uru:nto.
'1!'. O Plano Nacional de TeI=nunicações estabelecerá., dentre outros requisitos a serem estabelecidos e
lução da CONAT, o seguinte:
) delimitação das áreas operacicm.l is de telecomunicações a que se refe!e o artigo 6°, parágrafo único,

desta lei;
) idmtificação, dcmro de cada á'-ca operacional, das localidades em que
~:c:OIllllunicações, e est3berecimcnt} de cronograma para a sua unplantaçãb :
. iniciativa privada.;
) idmtificação, dcmro de cada área operacional, das localidades
~:c:OImUJo.i·. ccaUjç:Õ:ÕCSes, e estabelecimcnl} de cronograma para a sua expansão o
controle aciooário cstaW.

r$>~~
'

cisool

i' n

rede pública d

egação de conccs rede pública
oramcnto pelas emp

\

) classificação das áreas operac 10nais em quatro grupos decrescentes, atrib~ ao.grupo de nwo
DoI:cncial econômico e peso 4 (quat'll), tendo em vista que as Iicitaçãcs para a implantação do serviço tcIcfõni
I deverão prever o atc:ndimc·.to simultâneo em duas áreas operacionais, de tal modo que a soma d
ciaI econômico das duas área! nunca seja superior a 5 (cinco) .

•

Seçio I
Doi Ól'llol e Eotidades VmcuJadas

sera

.24. A execução da Política Nacional de Telecomunicações
assegurada pelo Ministério
omunicações, por intcrmCdio dos irgãos que o integram e das enodades a ele vinculadas .
arágrafo único. São órgãos CSJX cificos do Ministerio das ComunicaÇões, encarregados da administração,
rga. controle e fiscalização das atividades a que se refere o artigo 5° desta lei:
_ Secretaria Nacional de Fiscaliz.a, ão - SENAF;
_ Secretaria de Administração de Freqüências - SAFRE;
_ Secretaria de Outorga e Contro le de Serviços Concedidos - SECOM;
_ Secretaria de Outorga e Cootrcle de Serviços Permitidos - SEPER;
_ Secretaria de Outorga e Controh: de Serviços Autorizados - SOAUT;
_ Secretaria de Serviços Postais . SESEP;
_ Secretaria de Tarifas de Servil os Essenciais - SETAR;
_ Secretaria de Pesquisa. Descrvolvimcnto e Aquisição de Produtos - SPqD .
.25. São mtidades vinculadas a" Ministério das Comunicações:
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- socicdadt:s anônimas sob contro(.: acionário eswaJ que constituem o Sistema Te~rás,
- Fmviação Brasileira de Pcsquis; e Dcsc:nvolvimcnto das Telecomunicações.

I

arágrafo único. Constitui rcspor:sabilidadc indelegável do Ministro de f-..tln
Km>l':l'1";"si-io sobre as empresas e em dades viPodatla s a sua pasta.

forma desta lei;

Comunicações

j-

""",r=n

/

Seçio 11
Do Sistema Tc1ebrís

26. As atiVIdades de mstalação manutalção, operação e exploração dos serviços essenciais da rede públi
telccomunic:açõc:s sião da rcspon >abilidadc de um sistema empresarial, integrado por sociedades contro
coligadas, dcoommado Sistema T !Icbrás.

1°. Socicdaàcs controladas sião ,quelas nas quais a União, dirctamc:nte, ou através da Telcbrás, é titu1ar
. .
de SÓCIo que lhe assegure, de modo pcrmar!ente, prcponderãncia nas deliberações sociais e o poder
Icger a nwona dos adnunistradon s.
2". Socicdaàcs coligadas sião a luelas que integram o Sistema Tel~brás na qualidade de CODce:!sio>I'õU"la,I
a União, através da T ~Icbrás, participar com ate doZl: por CCIltO das ações que integram o
itaJ vontante. Esta partlcipaçã >, embora rninoritil.ria, assegura a União o direito de vetar dctcmurulda~
. - relacionadas a prestação C! serVJços, conforme disposto no estatuto social da empresa, aprovado com

~egu rada

.ção para o ato de outorga.

•

3°. O Sistema T e1cbrás é consti uíelo por uma sociedade controladora, uma operadora da rede bilsica, s .
radoras regiO\lalS da rede ClY.nplemc:ntar e tantas soclcdaàcs coligadas quantas forem as conccs rgadas para a exploração de se I"\'lços essenciais de telecomwuc:açõc:s .
. 27. A Telecomunicações Bra :ilClras S.A. - Telcbrás, sociedade anônima com sede no Distrito Federal,
~:cm:pc:nha as funções de controladora de um sistema empresarial de âmbito nacional, observada a scguin
ForJIIpcI:êI
' lCia' específica:

- acompanhar e gerenciar a c:x.ecu~ ia elo Plaoo Nacional de Telecomunicaç&:j.
I ;:u o dcscrnpcnho de suas crlpresas coligadas e controladas, através
- consolidar e aprovar o orçam( ato de invcsnmcntos das empresas de

-"'õl

estabelecidas no Plano Nao("nal de Telecomunicações;
- propor à Conussião NacIOnal "e Telecomwuc:açõc:s a aruaJização, correção, expansão e melhoramento
iaDo Nacional de TelecomwucaçC :s;
- participar acionariarncnte, em nome do Governo Federal, nas socicdaàcs controladas e coligadas
loram serviços públicos CSSCIIO'Us de telecomunic:açõc:s do Pais;
- gerir sua participação acionán;' nas empresas que integram o seu sistema empresarial, de modo a assegu
cumprimcmo dos objetivos da Po'ítica Nacional de Telecomunic:açõc:s;
- promover e estimular a fOI1Tl2 ção e o trcmamcnto de pessoal especialização, m=a.. sário às ativida.dcs
~CO!Truni'cações nacionais;
- promover e estimular a pcsqu 'sa e o desenvolvimento de equipamentos de telecomunic:açõc:s;
- assegurar a exploração harmi' 'lica dos serviços essenciais de telecomunic:açõc:s, impedindo a compc:ti mialória e nociva aos lIItcrCSSCS c'nprcsarialS elo Sistema Telebrás .
.28 . É assegurado a qualquer d·, povo adquirir ações da Telecomunicações Brasileiras S .A. - TELEBRÁS
as condições csta.beICClI'as nesta lei.

bh<~tad...

1°. A Telcbrás é uma companhia lbcrta e suas ações sião preferenciais e ordinárias.
2". As ações plefi:ICllciais da T.lcbrás asseguram preferência no recebimento de divi tlcrulos , não confi:
. 'to de voto, não sião convmivel' em ordinil.nas e sua emissão é limitada a 213 do total das ações emitidas.

3°. As ações ordinárias da Tclebás sião de 3 (três) classcs, designadas como "A", "B" e "C", ao função
caractcri.sticas e das vantagcIl! que confcn:m a seus titu1arcs.
4°. As ações ordinárias classe ". \. corrcspondcm a 51 % (cinqüC11Ia e um por cento) do total de ações
. .

a voto e apresentam as segu ntcs características:

) do privativas da União, de pcss.>as juridicas de direito público interno e de
emprcs:lS do Sistema Telcbrás;
) a União deterá, no núnimo, e t m caráter permanente, a metade mais
de capital social, subscn ver o montante ncce:ssàno para
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) é nula de pleno direito qualquer =fcrénCla de ações efetuada pela Umão, bem como qualquer lWmCIIto
itaJ ou subscnção de ações qUI' possa resultar em perda. pela União, do COIIO'Ole acionário e diretivo
c1cbrás e de seu sIStema emprcsar llI1;
) vocam sempre em separado, dcmro de sua classe, acompanhando o voto da acionista União;
) asseguram a eleição de 3/5 dos c ugos de administração e de 2/5 dos cargos de fiscalização da sociedade;

J
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do iDalicnáveis, salvo pan as atidadcs qualificadas pan serem aciorustas;
são, pela ordem, as últimas a rcc:bcr dividendos.

5°. As ações ordinárias classe "B " comspondem a 20% (~por cento) do total de ações com direito a v
aprcsc:mam as seguintes caractcri;ticas e vantagens:
) admitem a portabilidade das a:;ões, não havendo restrições quanto á nacIOnalidade da pessoa fisica o
uridica;
) assegurar o direito de voto em s ,panda, pan o preenchimento de 1/5 dos cargos de admirustração e 1/5 d
os de fiscalização;
) asseguram o recebimentO de divi'lendos logo em seguida ao assegurado ao acionista prefelcucial.
6". As ações ordinárias classe "C' com:spondcm a 29% (~e nove por cento) do total de ações com direi
voto e apn=scntam as seguintes ~ ra.cteristicas:
) exigência de naciOnalidade brasi eira para o acionista;
) asseguram o direito de voto, err separ.u1o, pan o preenchimento de 1/5 dos cargos de admintstração e 2/5
cargos de fiscalização;
. 29. 1ntcgram o Sistema Telebris na qualidade de sociedades controladas:

- Empresa Brasileira de Telecomuaicações - EMBRATEL - SOCIedade anci=,tl
Rio de Janeiro - RJ, com a scgu:iItC competência:
) ins!alar, iII3IIlCr e operar dirctaIr.::Dte a rede básica do Sistema Nacional
) instalar, manter e operar direlanleiItC as conexões inl.ernaciooais do Sis
o tqnWl
, iDc1uidos os satélites de telecomt: aicações e os cabos submannos de tel

- :j

de Telecomunicações,

) explorar os servtços CSSCI1ciais de telecomunicações entre as áreas operac1ooais e propiciar as mtcrIigaç~
inu=a.ciODalS;
) prover tccDOlogia adeq\wIa á pr:stação de serviços de informação por finnas tndividuais e micrtH:lllprcsas
.
criar condições objetivas para impedir o controle da informação por oligopólios;
) alugar meios e circuitos pan empresas concessionarias de servtços de telecomurucações, nos tcmlOS do
0Ul0rga;
• Telecomunicações DO Norte S .. \. - TELENORTE, sociedade anônima de âmbito regional e jurisdição D
páldos do Maranhão, Amapá, Pari, Roraima, Amazonas e Rondônia;
- Telecomunicações do No~!C S .A. - TELENORDESTE, sociedade anônima de âmbito regional
urisdição DOS Estados da Bahia, S, rgipe, Alagoas, Po:oambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí;
- Telecomunicações de São Pau o S .A. - TELESP S .A., sociedade anônima de âmbito regional e jurisdi Estado de São Paulo;
• Telecomunicações do Sul S .A. - TELESUL S.A., sociedade anônima de âmbito regional e jurisdição D
páldo5 do Rio Grande do Sul, Par má e Santa Catarina;
- Telecomunicações do Sudeste S ,A.- TELESUDESTE S .A. - sociedade anônima de âmbito regional
urisdição DOS Estados do Rio de k nciro, Espírito Santo e Minas Gerais;
• Telecomunicações do Oeste ).A. - TELEOESTE S.A. - sociedade anônima de âmbito regional
urisdição DOS Estados de Goiás, Muo Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distnto Federal.

1° O Poder Executivo designará ,:m que Estados funcionarão as sedes das sociedades referidas DOS incisos d
a Vll;
r. As empresas operadoras regic!Ws do Sistema Telebrás tem, em sua jurisdição, seguinte competência:

) instalar,

iII3IIlCr,

operar e cxplonr em regime de exclusividade a rede comp

c1ccomunicações;
) explorar, em Icgime de cxclus'vidade, o serviço telefõnico fixo e, em
onico móvel;

•

..

istema Nacional
ção, o servt
/

) explorar, dcttro de cada ãrea opraclonal. em regune de competição, os servtços de transferênc1a de dados
Fi=1Iais serviços CSSCI1ciais de telecomunicações;
) alugar meios e circuitos da rcrlc complcmcutar de telecomunicações pan empresas mncrssianárias, D
~nos cio ato de outorga;
) prover tca1Ologia adeq\wIa à pr:stação de serviços de informação por firmas individuais e micro<mprcsas
.
criar condições objetivas p·tra impedir o controle da informação por oligopólios;

. 30. A adminisuação da Tele',rás será exercida por um conselho de admirustra.ção e por uma direto
~:cutn
' 'a,

ambos constituídos de C1~CO membros.

-

Sem prejuízo de outros requisitos a serem fixados nos estatutos SOCIaÍS, a Investidura em cargo d
!ldtnitlUstlraç;-ão de empresas do Sistc ma Telcbrás devera observar o seguinte:
- em cargo DO conscUw de adminisTolção, pelo menos uma das segulntc5 condições:
) ter formação superior e comprtn ada experiência minima de dez anos, em admirustra.ção pública ou privada;
) ter comprovada experiência profissional de, pelo menos, CinCO anos em empresas do setor
~:mmmicações ;

) ter exercício cargo de diretor em :mpresa do Sistema Telebrás por pcriodo igual ou superior a dois anos.
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- em cargos de diretoria:
) presídcDte - ter formação superior e comprovada experiência n.mima de cinco anos em adrninistra.çãq
ública 0\1 privada;
) vicc-presidente - ter formação superior a experiência mínima de cinco anos em atividades de direção
iaDcjamclltO ou coordmação, sc:uci:> três deles em empresas do Sistema Telebrás;
) diretor de plancjamclltO - ser C'1gCIIbciro de telecomunicações, eletrônica ou Ictricidade e ter experiên "
Profissiooal mínima de cinco anos. SCDdo três deles em empresas do Sistema Te rás, em atividade ligada
ilDejammto técnico, a nive1 de china de divisão, no minimo;
) diretor ccooõmico-financ-nro - er formação superior a experiêr.cia profis "
de cinco anos
~lIDUlIS ligados à atividade ecollÔnico-financcira, sendo três delas em cmpres
I Telebrás;
) diretor de recursos bumanos - 1er formação superior a experiência profissiooal mínima de cinco anos
ligados à atividade de foI mação e dcscnvolvimellto de recursos humanos, dcotro 0\1 fora do Sist
" emaj
c\ebrás.

jusllDUlIS

T. Os CUXOS de vice-presidcD'e, diretor de operações e diretor cconômico-financciro são privativos
Fml:1TCgl1dos do Sistema Telebrás.
3". Um dos intcgrautcs da diretoria cxccutiva, eleito pelo acionista coatro\ador, será indicado pel
npdos, valada a sua rccoodução, mrdiante eleição prévia junto ao corpo funcional, em processo aberto
~lOCllítiCO .

.31 . A administração das empresas coatro!adas pela Telebrás será exercida exclusivamcmc por
ria c:xcaniva, constituída por até cinco membros.
ar.ígrafo único. Sem prejuízo de outros requisitos a sc:rcm fixados DOS estatutos sociais, os membros
.
. das empresas COIIttO!adas pela Te1ebrás devmo reunir os requisitos exigidos para o exercício de
• 'co na empresa c0atr01adora.

•

CapítaloIV
Du CCIIH ee'<5el Para Seniços Públicos

.32. A exploração de uma 0\1 mais modalidades de serviços teldõnicos, telemáticos, de transfer'ência
e demais serviços essc:ncill is de telecomunicações poderá ser delegada a pessoa jurídica naci
~di.a1Dtc cooccssão de serviço público, observado o seguinte regime jurídico:
j:laQC<5

_ a delegaçllo será pm:edi da de orocesso licitatório, onde a vmccdora dcr\lOllstlJ:-pci'dade C'Q!!!Ômica

."
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.ca para o empn:axIímmto, além de se comprometer com os ob"
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e1ccx Miilllljcações;
_ OIS imCiI jn...,.",. para a implamaçio e a posterior expansão dos servi
do cooccssjmário, proibidos tmpréstimos de bancos
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Polftica Nacional

correr à coma
de O,ria~IIOS oficiais de crédito;

- as empresas se sujciwio à fiscalização exercida pela Comissão Naciooal de Telecomunicações, que podcráj
matéria e pessoal ao Poder Executivo;
- o poder coom1cntt: publicará. previamc:ntc ao cdita1 de licitação, ato justificativo da COIIvmiência
egaçllo, caractcrizaDdo detaIhadamc:me o seu objeto, a àrca operacional (atcDdimcmo ao PÚblico) e prazo

~uisiitar

- as tarifas seria furadas e revistIs periodícamt:DU: pelo poder público, de tal fonna que cubram os custos
pp::rlIA~-ío., remuncrc:m o capital investido, gar.mtam a expansão e o melhoramentr> dos serviços prestados
~:tg1ll'Cl1ll a reversão gratuita dos hem viDQ.Jados à prestação dos serviços no final dos prazo da COIIccssão;
- a taxa de retomo destinada a rmnmerar o capital investido e a assegurar a reversão gratuita dos serviços
1S% (quinze por CCIIlO) ao 300;
- o prazo das concessões será de 20 (vinte) anos, findo o qual os fios, cabos, dutos, radioestaçõcs, CCIlltraiisj
Fornutadons e quaisquer outros bens viDQ.lados à prestação dos serviços reverterão sem ônus ao patrimônio
- as tarifas dos serviços públicos concedidos serão furadas pelo preço afetado c serão revistas segundo
Frit/m'os ofertados na proposta ftIlccdora de licitação, proibida qualquer alteração nestes critérios sem p
~X'izl1Çio da CONAT;
- someme seria habitadas na licitação para a prestação de serviços públicos essenciais as empresas que,
cc.mtituiçio, observem o seguinIc:
) inscrevam, em seu objeto social, a finalidade exclusiva de presta serviços de telecmlJm jcações e desenvol
. "dadcs que lhes sejam aiiDs ou correlaras;
) sejam CODStituídas no Brasil e 8l!sumam a fonna de sociedade anônima de capital aberto;
) estabeleçam em seu estatuto soei ai que, pelo meoos, 80% (oitmta por CCIIlO) das ações ordinárias com dirc~
wto pertmcerio a brasileiras;
assegun:m a brasileiros os cargos de diretoria e a brasi\eiros ou a estrangeiros I'CJiclc:ntes 110 Brasil há
10 (dez) anos os cargos de supervisIo e gerêDcia intermediária;
- em "",hnma hipótese será admitida a fusão, incorporação, operação ooojuma ou cp(a.lquco;;
~1IIIçi1o de _lpÓlio ou oligop6lio privado, de fato ou de direito;
- a escolha de equiparnmtos a serem emp/ClSados na prestação dos serviccs oIi1edo~rá
. .a,'lO, seado proibida a participação de empresa filbriCIIDtC de cquipamc:ntos
pltaçllo

,

I
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- quaisquer iDfonnações relativas a empresa prestadora de serviço público pcrtmc:cm à sociedade,

PoCIcrá requisitá-Ias por iDtcrmédio do Ministério Público ou da CONAT;

- a abenwa de licitaçio para r rca operacional oodc já opere euqn csa sob CODIrOle aciOllário esmmI deYeráf
autorizada pelo CONAT, após audiêucia Pública, onde serão examinados os motivos expostos pelo P
~ClCUlti1
· 10, que deverá dcmoostrar a inviabilidade CCOIIÔmÍco financeira da expando ser deseDvolvida
resa emul, com financiamemo de foroec:edon:s, prazo de carêDc;ia e pagamearo posterior dewnatte
~UfS(lIS praYCllieutes da propri:\ explonção dos serviços, bem como emDIICtaÇio das vantageDS
~w:oi'êucia da adoção de um regJme caopetitivo e sua comprovação;
- após a proclamação do resuI lado da licitação, e 3Dtes de assinado o comllúo de concessilo, a soci
/mJ1CCC1ora DOtific:ará a Telebrás para que exerça o seu direito de associação, na forma desta lei.
Seç10 I
Dos Serviços T c1ef'ôoicos
33. Os serviços tclefiioicos si., destinados a propolciODaf a imcrcomunicação através da tr.msmi..
ou, em certos casos, de 0UIr0S

,o

SCIIS.

J'airáglrafo único. 510, dcutre OUIrOS, serviços telef'onicos:

•

- serviço fixo coovalCiooal;
- serviço fixo cdular;
- serviço móvel celular.
34. O lC1'VÍço tcleffinico móvel celular propicia a intercomunicação através da radiatransmissã da voz
certos casos, de 0UIr0S SCIIS, com a utilização de terminais teIefiioi.cos móveis (por1á1cis, transponávei.s
'a&Ian:s).
35. O lC1'VÍço tdefiioico móvel celu1ar será explorado em regime OOIlIpeti~
jK:iadlri'io emtta1 e caupn:sa5 privadas, com a utilização de duas faixas d'!fCIJtoc~
- Faixa "A" - destinada a prestação de serviços por empresas sob camrole acionário estatal;
- Faixa "8" - destinada a pn:staç:io de serviços por concessiooárias privadas.

anígrafo único. Na licitação para a outorga de prestação de serviços por c:oncessionárias privadas, além
.ÇÕC5 gerais pmistas DO artigv 26 desta lei, deverá ser observado o seguiDte:
- só será admitida a p~ do serviço na faixa "S" com o empIq!o da tecDologia digital e equiipaiDCil~
roduzidos DO Srasil;
- a cada CODccssão com:spondern duas áreas operacionais distintas, nos termos do art. 23, §
~~io ter o seu início de operaçãc> na mesma daIa.

r, letra ·c·, qu

capftuJo V
Das DiIpot.iç6es
F"anais c Transitórias

. 36. A vti1ização do espaço orbital por satélitcs de telecomunicações, bem como a distribuição
-êDcias do espccti o radioelétrico observará em todos os caos a seguiDte ordem de pnudência;
- serviços vinculados à defesa nacional e à segurança pública;
- serviços esscuciai" explorados de forma continua, por iDtcrmédio do sistema Nacional
elrrorm m icaÇÕC5, e destinados, pda ordem;
) .a lItI:Ddimmro das occcssidadcs. de população;
) a segurauça do transporte público;
) a segurança do pattimôoio;

•
•

- serviços periféricos explorados mcdjante cooccssio;
- serviços desl juaMs a uso c:orpcrativo e operacional;
-1CrViços destinados a uso coodo'ninial ou individualizado.
37. & empresas CODCCSsio'lárias de serviços de transferência de dados poderio implantar
rativas complcmcutarcs de:mro de uma mesma án::a operacional, desde que destinadas aclusivamcutc
arcodimcmo às necessidades de inteI CCtllunicação c:ntrc unidades de mna mc:sma pessoa jurídica ou
Pcsl108Sjuridicas de um grupo emprcsarial., com tal definido pela lei de socirdades por ações .
. 38. Os impostos que, a qualquer tftulo, incidem sobre serviços de telecomunicações são classificados

RwItrO níveis, em função de sua cssCilcialidade, observado o seguinte:

nível de alíquota zero ou mais próxima de zero, os serviços prestados em postos ou telcfooes públicos e
residencial do serviço teldõnico fixo COIlVClcional;
.
- DO uivei de alíquota c:ntrc 3 e 6 por cemo, os demais serviços tcld'"onicos, telemáticos, de transferência
e oficiais, desde que fixos e prestados a pessoas fisicas, por iDtcrmédio da rede pública
~muni' cações;
- 00

.

J
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- no ní~1 de alíquota entre 7 e 11 por c:mto, os serviços públicos essenciais cbtinados a pessoas jurídicas
. . privado, inclusive os destina dos a formaç;1o de redes de oatur=l corporativa;
- DO ~I de alíquota cmre 12 e 18 por c:mto, os serviços periféricos de telccomunícaçõcs, qualquer que sej
sua natureza e a sua dcmnaçio
.39. Fica o Poder Executivo autorizado a prorn~ rc:cstruturação do Sistema Telcbrás na forma pTCVIistaJ
lei e, particu1anncutc ao scgw.otc:
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- a fusio, incorporação e a cisão de empresas do Sistema Telebrás para atc:Ddcr ao artigo 23 desta lei
137, § 1!', da
o 6.404, de 15 de dcznnbro de 1976;
_ a sociedade anônima TelCOOlJlllaicaçõcs Brasileiras S.A. - Telcbrás providcnciará~....". aUllICIllW5
ital social quauros fon::m lICCICSSários para ajustar-se à proporciODalidadc exigida I
parágrllfu6j

poclc:rá por em risco a estabilidade finanmra das empresas envolvidas, nos termos do artigo

U Il)
O)
O)

lei;
_ o fuDdo de pensãO dos empregados da Embratcl, denominado TELOS, e Oljfujll:do
demais empresas do Sistema Tclcbrás, denominado SISTEL, ficam
a su~
pnllinárias classc "A" da sociedade anônima Telecomunicações Brasileiras S.A. - Tclcbrás, em qualqu
PerCClItua1 do panirnônío total aplicado em ações;
- a TELOS e a SISTEL não poieTão, em conjwtto, deter mais do que 49% (quarcma e nove PQr c:mto)
- ordinárias classc "A" da TELEBRÁS',
- os atuais acionistas da Telcb rás, classc ordinária, ficam automaticamente transferidos para a c
rdinária "B", assegurados todos os atuais direitos e assegurados adicionalmcutc o direito ao rccebin'1ICIIl:q
riori1ário de dividclldos dcmrc os acionistas ordinários;
- as ações subscritas pela União DO capital social da Embratcl e da Telcbrás, DO periodo compRlCDdido
1° de maio de 1966 e 19 de fevereiro de 1981, com a utilização de recursos provemc:utcs da poupança popular
r meio da arJ'I"OIdação do Fundo Nacional de Telecomunicações, instituído pelo artigo 51 da Lei n° 4 .117,
7 de agosto de I 962, são, para todos os cfcitos legais, bens pcrtcnccotcs à União, inalienáveis
~:cssaria
' mente vinculados à prestação, ao mc1horamcnto e à expansão dos serviços públicos csseociais
lccomunícações prestados através da rede pública;
- as ações subscritas prestadoras pela Telcbrás no capital social da Embratcl e das demais emp
rcstadoras de serviços csscnciais de telecomunicações por ela COIItJOladas, nos termos da Lei nO 5.792, de 2
julho de 1972, com a I.Ifilização de recursos provenic:utcs da participação financx:Ua compulsória
P'JI]Wil~, através do mmIDismo dcoomina.do autofinanciamcnto, são consi/lcradas, para todos os di:iitosj
cgais, bem inalicnàveis e vincul.ulos pcrmancntc:meut à prestação, ao mc1Iiorarncnto e à expansão
.ços essenciais de telecomunicaÇÕC3 prestados através da rede pública;

.

. 40. O Poder Executivo providenciani, dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei:
- a p ..... ção dê concurso público para prccnchimcmo de cargos de cngcnbciro, cconanísta, advogado, técní
téníco em tclC'romunicações, agente fiscalizador e outros, em número suficiente para
. .
Quadro de Pcssoal COIIlpIItÍVeI com a compdência do Ministério das Cnrmrni
o areudimcnto
.
e autoll!ll de serviços em todo o território nacional;

~lDÍIllistJm'VIl,

- a implantação de seu Quadro de Pc:ssoal; .
- a extinção do C«!sclbn Naciooal de Telecomunicações;

I.

- a edição de dccn::to c:xt:CUtivo c:stabeJrrendo as compctêIcias cspccífi
Ioomn""", JC:gi .... l!!al do Ministério das Call1rnicações

•

/

. 41. Instalada., a Comissão N aciooal de Telecomunicações definirá, irnediatamcutc, o quadro de pc:sl;oaJj
.
~I para o funcionamc:uto de sua secretaria cxc:cutiva e rcalizarà concurso público de ãiJDbito naci
o provimatto de cargos .
.42. - O Poder Executivo ~rá constituir uma fundação destinada a atuar =Iusivamcntc no campo
PcsqW!'58 e do dcscDvolvimcmo de novas tccoologias em telcc:omunicações, direcionadas para os objetivos
olftica Nacional de Te1ccomunícad\cs.
1°. A Fundação Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento em Telecomunicações terá sede em Campinas, S
aulo, dcvcrà ser constituída em prazo não superior a 90 (novcuta) dias da publicação desta lei e a União
resmrada pela Tclebrás, com bens e direitos atualmcutc vinculados ao Centro de Pesquisas
Pesen'volvimcnto daquela empresa.

1!'. A Fundação será mantida com a coutribuição compulsória de todas as cotidadcs que cxccutcm ativi
telecomunicações com fins comerciais, a qual cc.llespondcrá a 3% (três por c:mto) do seu lucro üqui
ptm:uu, como inscrito em suas demonstrações financeiras .
3°. A párticipação da Telcbrás na fimdação se restringirá ao mínimo necessário para que fiqu
assegurado o cumprimento da Polltica Nacional de Telecomunicações estabelecida nesta lei
que qualquer desvio possa ser sumariamc:utc identificado e reprimido .

~:malllClltcl:ilCIl:tc

. 43. A Taxa de Fiscalização das Telccómunícações - FISTEL fica mantida, devendo o CONAR editar
~lbcllcrrendo::cllC:Io DOVOS critérios e valores para a sua cobrança.

•

~
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nc:nln'":l
valor juridioo qualquer nara .. CIM difm:nciado que lhes venha a
oócr Exccuttvo.

ocido por ato

I

arágrafo únioo. Ressalvadas rcsaiçôcs constituCIOnais e legais, ficam revogados quaisquer tra:I:amClI!l~
.
rios e outras restrições à ação empresarial das empresas do Sistema Tclcbrás, estabelecidas po
~I!!fn c:xccutivo, portaria, resolução ou qualquer outro ato de índole administrativa.
.

· 45 . No pram de 30 (trinta) dias, contados da vigência desta lei, o Poder Executivo deverá constitliLirj
cspc:cializadas, com reprcscmação de todos os segmentos imcrcssados, destinadas a elaborar
ropor decretos regulamentares dos serviços de telecomunicações a que se rcli:rc esta lei.

~Disl;õcs

arágrafo únioo. O Poder Executivo não poderá outorgar

pennissõcs ou autorizações,
ublicar editais de concorrências para a exploração de serviços até que entrem em vigor os atos Teg1tl1aJ1lCIlitar1:sj
que se iefeiaJl este artigo.
CODCCSSÕCS,

Os serviços de radiodifusiio sonora e de sons e imagens a que se rcli:rc a Constituição Brasileira
artigos 220 a 224, bem como .)S cIcmais serviços destinados à telcdifusão de informações a que se rcfcrc
12, § 1°, iDciso L desta lei, slljcitam-se a legislação especifica sobre a atividade.

· 46.

· 47. A União deverá . dcsc:Ilvolvcr todos os esforços para o atingimctto da meta estratégica
'vcrsaliZllÇÀo dos serviços estabelecida na Política Nacional de Telecomunicações, devendo para
. vestir intcgralmc:mc todos os dividcudos obtidos com a exploração de serviços e reduzir progrcssivamaJte
'quota do imposto de renda e dos demais impostos incidciites sobre a exploração de serviços essenciais
Iccomunicações.

arágrafo únioo. A meta estratégica. de universalização dos serviços será atingida quando a proporção a1cançazj
iDdicc de 40 (quarwra) telcfoocs !Jala cada 100 (cem) habitantes.
· 48 . Atingido o iDdicc de 40 (quarwta) telcfoocs para cada 100 (cem) habjtl
' 1IilCr,
'ção de lei rcc:stnitUI1UId o Sistema Telcbrás, através da qual as empresas ~~
~ariio

de ser um empresas sob comrolc aciCllàrio cstaIal e se tornarão trPIlrc!lBs
,..,....... observadas as scguiDIcs características;
- redução progressiva da parociração da União, através de sucesso
bscrição pública de ações ordinàI ias;

AT proporá

âmbitorcgi
coottole aciooàri

os aumcutos de capital social,

- a União, findo o processo, man!Crá apwas 11% (onze por = ) de ações ordinàrias com direito a voto,
e deverá Ibc assegurar a admin i5ttaçã.o conjuma da sociedade com outros acionistas majoritários, bem
poder de veto, restrito a algumas dCCisões especificadas em lei;
- pulverização do poder dccisóno c:mrc quatro classes de ações, de forma a que as decisões jamais sej
;onl8doilS por um único acionista controlador;

- participação de acionistas cstrnogeiros restrita a 20% (vinte por = ) das ações com direito a voto.
· 49 Esta lei cotra em vigor 60 (,ess=) dias após a sua publicação no Diàrio Oficial da União.

1°. O fimciooamcmo do Conselho NaciooaJ de Telecomunicações - CONAT deverá ser reglllammtado
Pccrc110 Legislativo, assinado pelo Prcsidcute do Congresso Nacional, nos primeiros 30 (trinta) dias de vigên .

lei.

2". O CONAT será instalado QJI 'iCSsão solene, que deverá coincidir com a data de vigência da prcscmc lei .
.50. São n:vogadas as disposiçlics em COIIO"àrios e, em especial, o Código Brasileiro de Telrxx""Ulnicaçõcs,
~ÍtllÍl'iIo pela Lei nO 4 . 117, de 27 de agosto de 1972, e a Política de Exploração dos Serviços
elec:onmnicaçõcs, instituída pela Lei nO 5 .792, de 27 de julho de 1972.

JUSTIFICAÇÃO
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA-PDT, através de seu Líder, Deputado Mir
eixeira, apresentou, iU! Comissão de Ciência e T ccnologia, Comunicação e Informática da Cã,,
" TUlrlll
os Deputados, Emenda Sullstitutiva Global ao Projeto de Lei nO 1287/95, de autoria do Pod
ccutivo, com o intuino de aeequá-lo aos ditames constitucionais previstos no art. 21 , inciso XI,
ciso XII, alínea "a", com a redação dada pela Emenda Constitucional nO 8 de 15 de agosto de 1995.
eferida adequação caracterizava-se pelo tratamento abrangente a ser dado à regulamentação do
'ços de telecomunicações no Brasil, ao contrário da proposta do Presidente da República que,
vés do mencionado projeto, criou a espúria e inconstitucional figura da Lei Mínima e Temporári
ara as Telecomunicações.
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Cntavelrnente, o R.elator do Projeto, Deputado Arolde de Oliveira, inadmitiu a referida Em
ubstitutiva apresentada pelo Ltder do PDT. Valeu-se, para tanto, da lacônica justificativa de que
enda do representante do PDT, verlJis
"1ÚJ1'tIIIge diversl7S aspectos do exploração dos serviços tU taecO"""UCDí&s, i
rrwito aJim dos objetivos pmendidos pelo Projeto tU Lei proposto peJo R
Executivo, que rtifen 4J IImIl kgislDíão coltSÚloruill, 110 momelÚO, como millÍlfIII,
ilulispensávd 4JO efetivo inicio do processo tU liberaü1.!IÇ4o dIls teIec ""IIIiClIÇ6es".

ale, no entanto, ressaltar, que a Emenda substitutiva do PDT, esta
nstitucionais de uma regulamentação global e abrangente do
J:ci1iJÍV()C&(la é a proposta original do Poder Executivo que restringe o ~DPÓ

Substitutivo do Deputado Arolde de Oliveira não altera a essência do Projeto original, e, ponanto,
rre nos mesmos equívoco~ e inconstitucionalidade, razão pela qual o PDT, através de
resentante na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Deputad
'pedes Miranda, sente-se ccmpelido a reapresentar sua Emenda Substitutiva Global de modo
nferir nova oportunidade ao R.elator e à Comissão de apresentar um texto não suscetível d
estionamentos judiciais.
o Congresso Nacional não acolha este entendimento do PDT, seremos obrigados a arguir
nstitucionalidade da lei JUI1to ao Supremo Tribunal Federal assim como estamos arguindo
constitucionalidade do Decreto nO 1719, de 1995, que dispõe sobre o regime de outorga d
ncessilo ou permissão para exploração de serviços públicos de telecomunicações em b
mercial, que regulamenta arenas alguns aspectos do setor de telecomunicações sem que 1 .
~hulJla ainda haja sido promulgada.
encaremos, a seguir, de forma analítica, os pontos contra os quais nos insurgimos e que justificam
resentaç10 da presente Emenda Substitutiva.
Projeto de Lei nO 1.287/95, que "Dispõe sobre a Exploração do Serviço Móvel Celular, sob
elecomunicaçõe.s por satélite e dá outras providências", encaminhado pelo Poder Executivo,
mpanhado de Exposição de Motivos nO 96, de 28 de no~embro de 1995, do Senhor Ministro d
~tadlO das Comunicações, é de flagnutte inconstitucionalidade, como se demonstrará a seguir.
A Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, que
"a" do inciso XII do artigo 21 do Constituição Federal", estabelece, t~.aaInIlCI}l~
.

"Art. 2] . Compete à União:

Xl - explorar, diretamente ou mediante autorização, concess1o ou
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órglo
regulador e ODtros upectos institucionais;
xn - explorar diretamente ou mediante autorização, concessio ou
permissão:
a) os lerviços de radiofusio SODora e de sons e imagens;

.._'---'-"--.-----

--------.~------------_

Art. 2". É vedada a adoção de medida provisória para
regulamentar o disposto no inciso Xl do artigo 21 com a redação
dada por esta emenda constitucional."
Por força desta Emenda Constitucional, a exploração dos serviços telefõnicos, telegráficos, d
de dados e demais serviços públicos essenciais de telecomunicações deixou de ser
. égio constitucional assegurado às empresas sob controle acionário estatal. Agora, todo
ualquer serviço pode ser explorado diretamente pela União ou entlo delegado à iniciativa privada,
ediante concessões, permissões ou autorizações.
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A Emenda Constitucional poderia parar por ai, repetindo a redação que fora adotada
nstituição de 1967 e mantida pelo ato de 1969. Se o fizesse, consagraria, inclusive, a proposta qu
ra encaminhada ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo.

•

~
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Entendeu, todavia, o legislador constitucional, que a "flexibiliZArf:ãO"
C\
pelo Pod,
ecutivo deveria ser concedida, mas, ao mesmo tempo, condicionada a
refo
estrutura1 d
or de telecomunicações.
.
L

E evidente que o único tnStrumento juridico adequado para instituir uma reforma estrurural
lei. O Poder Executivo, como é acaciano, executa. Ele existe para transformar em aç!o o que ai ·
etermina. Conseqüentemente, ele não tem competência para legislar, formulando políticas nacionai
ue alterem estruturas existentes, extingam direitos, eliminem privilégios legais, criem obrigações,
oduzam novos serviços ou novas definições e concertos.
Apesar do óbvio, o rovo brasileiro, por seus representantes, julgaram conveniente
undância e incluíram no tex to da Emenda Constitucional que a reforma institucional do seto
everia ser feita "nos termos da lei", negando, assim, expressamente, o "cheque em branco" qu
via sido solicitado pelo Poder Executivo.
Portanto, a Emenda Constitucional define, com clareza, a forma e o conteúdo da refo
das telecomunicações brasileiras. A forma: uma lei nova, o que afasta a idéia de aprovei
leis pretéritas. Uma lei 2IIim<YiA. o que afilsta, de um lado, os rigores da lei complementar, e, d
utro, as facilidades da medida provisória.

..

Se a Emenda Constitucional proíbe, expressamente, em seu artigo '1", a adoção de medi
rovisória para a implantaçAo de raforma estrururaI a que ficou condicionada a "flexibilização"
eleconlimicações, é indiscutível que tal regu1arnentação não pode ser feita por meio de ato
~DÍ·DÍ·sttativos, como os decrct05 executivos e as instruções de serviço (portarias ministeriais).
ortanto, a edição de qualquer 110 "regulamentar" ou "normativo" que não ~a a lei ordinária a qu
refere a Emenda Constitucional.
Quanto ao conteúdo, a desconstitucionalização está condicionada 5 t
o de uma lei qu
pode ser mínima, parcial, temporária ou provisória, con sete ou oito ·go, só P.
cumprir
e
q er concessão,
rmalidade. O novo inciso XI do artigo 21 da Constitução, após exi
permiísslio ou autorização somente seja outorgada "nos termos da lei' , dá co
dade ao texto
jaQresc;cn:tando-lhe uma vírgula e o pronome relativo "que", introduzin ~
lubordinada.
A oração subordinada - sabe-se - funciona "como termo integrante de outra oração" . .
~1I.II1!1ti·ca do Português Contemporâneo", de Celso Cunha, fJ" ed. 1981, pág. 404, padrão Livraria
·tora Ltda.). Neste caso, como termo de uma oração principal e introduzindo "termos essenciais",
e são comandados pelo verbo dispor.

•

.

Dispor, ensina o "Novo Dicionário da Lingua Portuguesa", de Aurélio Buarque de Lolan
erreira, vem do 1atim disponere e, como verbo transitivo direto, significa estabelecer regras, esta .
ormas de conduta, reconhecer direitos e impor obrigações. empregado na 3" pessoa do singular d
o do presente - "disporá" - (logo não é uma faculdade, mas sim uma obrigação, uma exigência,
condição) sobre "upectos institucionais" (no plural, logo, mais de um). E dentre outros, fo
encionados dois aspectos, a saber, um de natureza técnica (a "organizaçio dos serviços") e
utro de natureza administrativa (a criação de um "órgão regulador")
Organizar serviços é colocar os serviços de telecomunicações em ordem. É fazer
·buição de competências, ou seja, dividir o enorme "bolo" chamado serviços d
elecomunicações em "farias", destinando cada uma delas aos diferentes "comensais". Esta tarefa, P
importância estratégica e pt'Ja dificuldade política que encerra, só poderia ser mesmo matéria d
ei. Quem poderá explorar telefonia celular'? Quem está fora deste "'bolo"? Quais as condições p
exploração? E a "fatia" das comunicaçaõcs por satélite, a quem poderá ser entregue .
videntemente, a organizaçio dos serviços" é uma matéria dificílima, que depende de lei, até mesm
rque desde 1962 é matéria tratada pelo Velho Código Brasileiro de Telecomunicações .
A exigência constitucional de "criaçio de um órgio regulador" deco
pul8ti:sfi\J~ com a ilegitima e insatisfatória anJação do Poder Ex:eCI:IUV'
1m!:lÕe-se, agora, definir qual a composição e competência deste órgão e,
Ministério das Comunicações (que deixaria de existir), gozando de pl
ono . em relação
oder Ex.ecutivo, se ele terá apenas fimções regu1atórias, d·
do para o "Ministério
omunicações as funções de outorga e fiscalização dos serviços ou, ainda, se será ele tão-soment
apêndice do Ministério das Comunicações.
Quanto aos "outros upectos institucionais", pode-se destacar, por exemplo, que a nova 1 .
cguJAlIlentar das telecomunicações brasileiras terá que dispor, ao menos, sobre a reubuturaçio d
istema Telebrás. (a empresa holding continuará a existir, com um novo objetivo social, ou
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~inta'? Quais as transformações jurídicas que

lei reservará à Embratel? E quanto às d.cma~
presas estaduais do Sistema Te1ebrás, serio transformadas em empresas regionais? Por qu
rocesso?).
1\

Além destes aspectos inqitucionais, a Lei Regulamentar terá que

tratar obrigatoriamente

lltia tarifária e relacionar as infrações e as penalidades a que estarão sujeitas as emp

rivadas que, por força da "fle:x!bilizaçAo", passarão à condição de exploradoras de serviços público
e telecomunicações.
. Como se vê, ainda que nio venha a se denominar "Código Brasileiro de Telecomunicações",
va lei terá que ter a abrangência nece;sária para implantar uma nova Polltia Nacioual d
decomuuiações, que substitua inteiramente e revogue a política estattzante introduzida pela Lei n
.117, de 1962, e ampliada pela Lei n° 5.792, de 1972.

É este que tem que ser c couteúdo da nova Lei Regulameutar, ainda que isto desagrade ao
e repudiam o Poder Legislativo e temem o debate e o confronto de idéias. É assim 9ue tem que ser,
p"'IUA que isto irrite od que se julgam sábios e menosprezam o Estado de Direito. E assim que t
do sempre
e ser, ainda que cause prejuiw aos que têm pressa em ganhar dinheiro ' col
Jou:rell~ particulares e os int~ comerciais e estratégicos das
tinacionais
'oridade diante dos ~ nacionais.

AD contrário do que possa parecer, o Projeto-de-Iei UO 1.287/9
ado pelo Pode
~ecativo à Cim.ra dos Deputados, do preteude ler a Lei Regqll~I~~7~ que se refere
'go 21, inciso XI, letra "a", ria Constituição Brasileira de 1988, com a nova redação da Em
onstituciooal nO 8, de 15 de agosto de 1995. Quem o diz é a própria Exposição de Motivos j

•

•

"o projeto constitui, enquanto tulo for nlitqdq alei a que se refere o' .
Xl do artigo 21 do constituição, passo ftmdamenlDl ao atendimento
demandtr por serviços de telecomuniCOfiJes, 110 momento, jortemem
nprimioa. " (grifei) .
Trata-se, portanto, de uma lei provisória, pois a previsão de sua vigência é tempo . .
"enquanto não for editada a lei" .. .), mínima (tem apenas oito artigos) e parcial (Dio abrange todo
s aspectos institucionais exigidos pela Carta magna). Uma idéia esdníxuIa, absurda, que agrid
onalmente a Constituição Brasileira, uma vez que esta diz que a "fle:xibi1i zaçAo"
elecomunicações está con-dki-o-na-da a edição de uma lei nova, que "disporá" sobre todos o
'aspectos instituciouais" do setor, Dio podendo deixar de incluir a "organizaçio dos serviços" e
'criaçio de um órgio regularor".
A Constituição Brasileira condicionou a "flexibi1i zaçio" das telecomunicações a uma I
tural e
e d finitiv sendo inconstitucional qualquer projeto de lei provisória, minima o
cial, que regulamente apenas uma parte das telecomunicações.
A propósito, discorrendo sobre o principio da supremacia da Constituição Federal e
ntrole de constitucionalidade, leciona o jurista paulista José AfoDSO da Silva:
"O principio da supremacia requer que todas as situações
com os principios e preceitos da constituição. Essa confo'fmiqlld
CODStituc:ionais, agora, Dio se satisfaz apenas com a atuaçlib ptsí1:íY'
quando a Constituição assim
inconstitucional.
De fato, a Constituição de 1988 reconhece duas formas
inconstitucionalidade:
a
inconstitucionalidade
por-. .....çIo.. e
inconstitucionalidade por omissão (art. 102,1, "a", e m "a", "b" e "c", e art. 103
e seus parágrafos)". (in "Curso de Direito Constitucional Positivo", 7" ed., págs.
45/46).
Mais adiante, e após destacar que a inconstitucionalidade por açlo

"ocorre com a produção de atos legislativos ou administrativos que contrari
normas ou principios da constituição, o consagrado professor de direito destaca qu
"Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos, etc.) com
Constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade das leis o
dos atos do Poder Público é o que se manifesta sob dois aspectos: a

»
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formalmente, quando tais nonnas são formadas por autoridades incompetentes o
em desacordo com fumalidades ou procedimentos estabelecidos pela Constituição'
b) materialmeate, quando o conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito o
princípio da Constituição" (in ob. citopág. 46).
No caso concreto, estanos diante da tentativa do Poder Executivo em ver aprovado, n
omissio de Constituição e Justiça, o projeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287/95,
stituição àquela Lei Regulamentar prevista expressamente no texto constitu 'onal, quer quant
forma, quer quanto ao seu conteúdo. Trata-se de uma tentativa tão inédita
o surda.

.

~~

i

Além de eivada da mais flagnmte inconstitucionalidade, o projeto
..
' Iativo, uma vez já existem na Câmara dos Deputados três proj '

'go 21, inciso Xl, da constitlllção Nacional. E o povo, através de seus representantes, já apresento
disorssj!o dispõe de três projetos completos, a saber'
a) Projeto de Lei n° 821, de 1995, do Deputado Reaato ..!GIã:JS;;::' :;!!
"Regulamenta a Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, e institui
política de exploração dos serviços públicos de telecomunicações";

..

b) Projeto-de -lei n° 1.117, de 1995, do Deputado Marcelo Barbieri,
"Regulamenta a emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995";

•

c) Projeto-de-lei n° 1.168, de 1995, do Deputado Miro TeÍIeira, que "Institui
Política Nacional de Telecomunicações, dispõe sobre a organização e exploraçã
dos serviços de telecomunicações, cria um órgão regulador autônomo, autoriza
Poder Executivo a promover a reestruturação do Sistema TFl EBRÁS e disp
sobre outros espectos institucionais, na forma do que determina o artigo 21, inci
Xl, da Constit uição Federal
SIo estes os projetos que precisam ser discutidos e debatidos. Com maior ou meno
rangência, com maior ou menor "flexibilização", são projetos que procuram atender ao disposto
ossa Carta Magna. O primeiro projeto terr. 23 artigos, o segundo 20 artigos e o terceiro 50 artigos.
ão são, portanto, projetos de grande envergadura, que desistimulem a sua discussão. O Govern
. uma prova de sensibilidade e de bom senso se abandonasse esta tentativa ridicula e apresentasse,
demora, o seu projeto, que poderia partir da fusão dos três projetos e incorp
a sua man .
sentir a reestruturação do setor..

.

Afirma a Exposição de Motivos que acompanha o pro'eto de 11i

1.287, de 1995, que

7.

e Provisória n

/

"o texto proprsto encontra supone formal e material na Lei de Concessões" .
Nada mais falso .
A Lei nO 9 .074, de 7 de julho de 1995, em seu anigo 1°, apresenta um e:enço de "serviços
bras públicas de competência da União· que ·sujeitam-se ao regime de concessões ou, quand
uber, de pennissão, nos termos da Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro de 1995". N
um
~Q..j~:m;2!!Im!!1..!~gJ:Yis
· ~.Jdt~eL:tl.!:e1lleco~~mllu!!Jru!iJ·ca<ru<CÕQes~ O inciso m do referido artigo 1° que se referi
ressamente às Ntelecomumcaçàes, nos termos do mClso XI da consntuiçõo Nfoi VETADO.
Como se sabe, a Medida Provisória nO 890, de 13 de fevereiro àe 1995 (que antecedeu a Le'
° 9.074, de 1995), em seu arügo 1°, eJenc:ava, uma a uma, as atividades econômicas que
jeitavam ao regime de conces'lão e pennissão de prestação úe serviços 'públicos previsto na Lei n
.987, também de 13 de fevereiro de 1995. O seu inciso m também se referia expressamente '
'relecomunic:açõcs" nos termos do inciso XI da constituição" . Os dois atos, portanto,
mpletavam.
Ocorre que a referida Medida Provisória foi examinada pelo Congresso nacional, com vistas
conversio em lei, antes da oromulgação da Emenda Constitucional nO 8, de 1995 . Logo, naquel
omento, em julho, o inciso m do IlTÓgo 1° era de uma inconstitucionalidade aberrante. E
ecessário não só evitar tal fato como compatIbilizar o texto da lei com o da Emenda Constitucio
e viria a ser editada. AssiPl, e após urna ampla negociação, que envolveu o Executivo,
. nO 9.074, d
. . o e partidos de oposição, foi imposto um veto ao inciso m do artigo 1°
julho de 1995, com o que as duas leis tornaram-se in I li
eis ao setor d

E se -alguma dúvida ainda pairasse quanto a este fato, bastaria ler
s artigos da Lei n
.074: o IlTÓgo 26, que exc:etrua os serviços de telecomuniações da ,J,...rtln">Í'?/,rio dos se rv i rf)~
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oncedidos nos moldes previstos por tais leis, e o artigo 20 que proíbe, a partir da vigência daqu
ei (8 de julho de 1995), a outorga de novas concessões e permissões
"sem lei que lhes autorize e rlXe os termos".

A simples apresentação a, pelo Governo, de um projeto de Lei Minima e Provisó .
estinado a "flexibilizar" apenas os segmentos nobres
das telecomunicações eviden'
efinitivamente o seu desprezo com os segmentos pobres (pouco rentáveis) destes serviços. Est
verno apresenta mais uma prova de que nada tem de social-democrata e de que, na verdade, está
'ço dos agentes do neo-Iiberalismo mais abjeto.
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Em 1995, para obter deste Parlamento a mudança do texto da Constituição, o Governo FH
a mídia insistiam em registrar o baixissimo número de telefones por cem habitantes existentes n
rasil, em contraste com os padrões internacionais. Alegava-se que para atender a esta deman
ortemente reprimida era indispensável permitir investimentos maciços nos serviços básicos. E
recuo atender os segmentos nobres que nio tinham acesso ás telecomunicações.
Na Exposição de Motivos que justificou o encaminhamento ao Congresso Nacional
posta de Emenda Constitucional, o Governo referiu-se, com destaque, aos segnientos pobres
pulAção:

•
"Não haverá democr8cia, em seu sentido pleno, se o Estado não assegurar
cidadão o direito à comunicação, a começar do simples apardb e telefone qu
peimíta a ele pedir socorro médico ou acionar outros serviços,
eja nde estiver."

o único propósito de permitir a exploração de algu,s serviços, altamente rentáveis
tnltégicos, por grandes multinacionais de telecomunicações, alia4as a empreiteiras, bancos e outro
entos nacionais bem conhecidos por seu envolvimento espúrio com o Poder Público.

o projeto de Lei Provisória e Minima nO 1.287, de 1995, mostra que o Governo FHC nã
. nem um pouco preocupado com o conges,tionamento da rede pública ou em atender a "deman
ortemente reprimida" oriunda das camadas mais pobres da população, carentes de uma rede públi
ciente e de terminais telefõnicos em número suficiente para acabar com a odiosa figura d
ofinanciamento.

A "demanda fortemente reprimida" que o Projeto de Lei Provisória e Minima nO 1.287
e 1995, quer atender é uma oU'Ill bem diferente. É a demanda apresentada pelas forças que insist
entos rentávei
assumir o domínio absoluto sobre o mercado representado por'
~!!!m'~CO!!S de nossas telecomunicações, a saber,
a) a exploração do Serviço Te!efõnico Móvel Celular exclusivamente nos grandes centro
nômicos do pais, a partir de São Paulo;
b) a exploração comercial de Satélites de Telecomunicacões, para a prestação de serviços
tabilissimos, como os interestaduais e internacionais;
c) a uti JiZ1!ção predatória da rede pública de telecomunicações por empresas interessadAS
lorar Servicos de Transminio de Dados e em adicionar valor aos
.
ásicos, est
omecidos pelas empresas sob controle acionário estatal.

o

resto - ou seja, investir na rede pública e dar atendim
úicos, bem, isto é uma qu~tio de detalhe, requer muitos estud
grm:Jdes debates, e pode ficar para mais tarde ... para bem mais tarde .. .

à

~,ulaçJb

com serviç
empo, aco1nse!hal

•

Todos os países deserrvo!vidos do mundo impedem efetivamente o controle de seu Sist
acional de Telecomunicações por pessoas fisicas ou jurídicas de outras nacionalidades. Mcsm
do a Constituição ou a Lei não estabelecem diretamente tal restrição, um complexo de ato
jadIni:'ni' strativos de menor envergadura acabam por eliminar qualquer possibilidade de controle ou d
.cipaçio representativa de estrangeiros nas empresas de telecomunicações. Em países sérios,
uma qucst!o estratégica e inegoçiável.
Estudos recentes apresentados ao Ministério das Comunicações demonstraram que os p .
csenvo!vidos não autorizam a nenhum nacional de outro país deter, direta ou indiretamente, mais d

•
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0"/0 (vinte pol cento) das ações com direito a voto das empresas de telecomunicações. A repeti
este mesmo percentual na legislação de quese todos os países não é obra do acaso, mas sim fiuto
......,..,,·ência seodar que demonstra a dificuldade de fraudar os fins colimados com tal percentual d
ital social votante, segundo as regras jurídicas das sociedades por ações.
Contrariando a tendência mundial, o projeto do Governo é de uma generosidade comovente.
e permite a participação concentrada de um único grupo econômico estrangeiro no capo
otante de uma empresa em percentual de até 49% (no capital social total, o "limite" é de 83%). Ora,
e percentual (até um idiota percebe) fàcilita qualquer composição de capital destinada a propiciar
de ao principio que se bUFca alcançar. Não há nem mesmo restrição quanto à natureza d
'edade (pode ser, portanto, uma sociedade limitada), nem quanto aoa ercicio por estrangeiro
va da em Tesa. O projet
e cargos de direçio superior ou de orientação intelectual ou admini
g .
move, portanto, uma rana, sob o pretexto de limitar a participação
A história recente do Brasil demonstra o imenso poder po , .
prietários dos meios de comunicação. O projeto, todavia, p,,.,...r-.e rWl'
m isso. AD que tudo indica. vivemos em um "paraíso", onde
9blmpeJi<~
PIei:cado sio a regra.
.

Aqui não houve preocupação nem em montar uma farsa, como no caso da particip
!estrangeira. Não foram estabelet:idos limites numéricos a outorga de serviços a uma mesma pesso
'ca oujuridica. Aprovado o prõjeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287/95, um único homem o
u econômico poderá acumular às muitas concessões que já detém, outras tantas para expo
.ços de telefonia celular, de transmissão de dados e todos os serviços via satélite, inclusive rádio
e1evisio. Assim se omitindo, (\ projeto contraria o artigo 173, § 4°, da Constituição Federal, qu
'ge medidas legais destinadas a impedir o abuso do poder econômico que vise á dominação d
ercados, á eliminação da concorrência e o aumento arbitrário de lucros.
O projeto pretende reglllar a exploração de todos os servi os de telec:omunica ões o
atélite - inclusive os de rádio e de televisio. O Projeto-de-Lei Mínima e Provisória nO 1.287, d
1995, também neste particular consegue ser incoDSÚtucional. Primeiro, porque não impõe restri estinAdAs a impedir que os serviços de comunicação social por satélite venha a ser objeto d
onopólio ou oligopólio (art. 220, § 5"). Segundo, porque ignora a exigência da Carta magna de qu
"0 ato de outorga ou renovaçôo somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congre
acionai (art. 223, § 3'. "
Embora trate - repita:se - de todos os serviços de telec:omunic:acões DOr satélite, o faz d
orma superficial e irresponsáve~ em apenas dois artigos. Ao revogar as disposições em contrário,
e não põe por terra toda a política estabelecida na lei que criou a Agência Espacial Brasileira. Est
rgão, responsável pela impl?.ntação de nossa política de expIo
o es
.
precisa
estratégicas d
nvocado para dizer se estes d"is míseros artigos realmente atendem as
ais, se o interesse econômico representado pela Embratel está protegi o, se
nacional

sendo menosprezado.

A1W, uma vez aprovado este projeto, a Agência EJpac:ial
'da de saudável economia, já que toda a política de satélites d

ser fechada, po
ser ditada "n

ermos da regulamentaçio" (isto é, decretos executivos e instruções de serviço),
'independentemente de o ace!'so se realizar a partir do território nacional ou do exterior" úiç.
.4°).

•

A "carta branca" que :\ emenda Constitucional negou ao Governo mc é reivindicada mai
vez, agora pelo Projeto de Lei Mínima e Provisória n° 1.287, de 1985. Como se vê de s
'go .,., ele delega ao Poder Executivo competência ' normativa para legislar sobr
e1ecomunicações:

"Art. 70 Até 'lI/e venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso XI
art. 21 do constituição, permanecem as alJlais compdêllCUzs de outorga,
regulamentação e fiscalização atribuídas ao Ministério das Comunicações pe
legislação em vigor. "
Também este artigo é institucional, uma vez que contraria expressamente não só o dispost
o artigo 21, inciso XI, como ta'llbém o § 1° do artigo 68 da Carta Magna, verbis:

§ 1°. Não serão objeto de delegação os atos de competência
Congresso Nacional ..."
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Interessante notar que 8 delegaçio de competência reivindi
até mesmo
·gência da Lei Regulamentar a que ~refere o artigo 21, inciso XI, da o . ção,
é o dia em ql!e vier a ser instalado o órgão regulador indepen ente. egund este "modelit
..---------; ", enquanto a Lei Regulamentar que condicionou a "flClCl ilização" das elecomunilcacõesl
for editada, o Poder Executivo poderá fazer o que beme
ender no cante ao setor d
e1ecormmicaç3es. Sem dúvida, para um Governo que,
ent~ iIlba pela --reeleiçio,
é um trunfo nada desprezível...
-~

/1)

Usando a "carta branca" que aqui reivindica, o Governo poderá atender, através d
ecretos ou mesmo de simples portarias ministeriais, todo o segmento interessado em ganh
inheiro com os segmentos nobres da telecomunicações. E mais: diante de qualquer dificuldad
e se apresente, poderá alterar livremente a "regulamentação" por outra mais conveniente (o
elhor, "mais adequada às nova s tecnologias").
Os artigos 3°, 4°, 5°, § 2", 6° e -r do projeto de Lei Minima e Provisória n° 1.287/95
gualmente inconstitucionais, porque delegam ao Poder Executivo um poder regulamentar que Ih
oi suprimido pela Constituição Brasileira, quer de forma genérica, por força do § 1° do artigo 68,
er de forma especifica, por força da nova redação do art. 21 , inciso XI.
No tocante à vedação especifica, verifica-se que a Constituição determina exatamente
ntrário: a constituiçio de UOl novo órgio regulamentar (e não a pretendida sobrevivência dest
esmo poder regulamentar, obediente ás vontades exclusivas do Ministro e do Presidente
ública).

•

Pelo que se procurou demonstrar, o Projeto de Lei Mínima e Provisória nO 1.287, de 1995,
caminhado pelo Governo Federal ao congresso, a apropósito de "Dex.ibilizar" a explo.... r'lIn1
mercial dos serviços nobres de telecomunicações, não contém apenas alguns dispositivo
~U' l~cionais que, com a devida correção, podem ser corrigidos e incorporados ao Estado de Direito.
O projeto éinteiramente imprestável. Dele não se aproveita nada, pois g.a:~
de contcúdo. Trata-se de um genuíno Quasímodo juridico-político, gerado
caos.
o estelionato e a incompetência, e parido nas imundas oficinas da, reengr,óhllria

~o

A idéia de uma lei Mmírna e Provisória só poderia ter
nos ·
hoje, neste t
de seus . Il<~ pessoais e d
pessoas de idéias liliputianas. atavicamente incapazes de olhar al
esc:nvolver qualquer raciocínio que não seja o do lucro fãciI e da
.i1ão . l)dÍ~onal. Este projet
de "Lei Provisória Mínima" ': à margem da ciência, capenga, desajeitado e desajuizado, buscando
a correção dos seus pesados enos, indiferente à Ordem Jurídica, edificada ao longo dos séculos.
O Brasil não encontrará sua verdadeira vocação política, social e econômica com leis como
esta, que se ajustam ao figurino pelo qual se optou nas últimas décadas, verdadeira obra-prima de
impostura, de improvisação e de superficialidade.
Como registrou Monte,o quieu no Espítrito das Leis, a corrupção de cada regime político
começa invariavelmente pela ct'rrupção dos principios.
Aqu~ todos os principios foram corrompidos - morais, éticos, jurídicos. Como se procurou

demonstrar, deoforma técnica e equilibrada, o projeto-de-Iei nO 1,287/95 sobre ser destituído de
jurisdicidade e constitucionalidade, é lesivo ao patrimônio público e ao interesse nacional.
Rejeitá-lo integralmente é a úmca opção séria.
Daí porque estamos aprf sentando a presente Emenda Substituti ao ubstitutivo do Relator,
Deputado Arolde de Oliveira, coerente com os nossos propósit s d defe intransigente da ordem
constitucional instituída para o que contamos com o apoio de oss s p

Sala das Comissões,
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Dá nova redação ao art. 13, acrescenta o
art. 14 e o art 15, confonne redação a
seguir exposta e renumera os demais
artigos.

..

"Art. 13. Fica criado, em caráter proVlsono, o Conselho Nacional de
Telecomunicações, órgão regulador previsto no artigo 21, inciso II, da
Constituição Federal, com autonomia administrativa e financeira, que terá as
seguintes atribuições:
I - estabelecer a política regulatória do setor de telecomunicações;
II - ordenar e estabelecer as prioridades do desenvolvimento das
telecomunicações;
III - regulamentar os casos omissos na legislação de telecomunicações;
IV - discutir e aprovar tarifas dos serviços públicos de telecomunicações;
V - dar pareceres sobre outorga dos serviços de telecomunicações;
VI - dar pareceres, quando solicitado pelos Poderes Executivo e Legislativo.
Parágrafo único - O Conselho terá sede e foro em Brasília, DF, nas
instalações do Ministério das Comunicações, que lhe prestará apoio e
indicará seu Secretário Executivo.

Art. 14. O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado das
Comunicações e composto por nove membros, nomeados pelo Presidente da
República e aprovados pelo Senado Federal, dentre brasileiros de ilibada
reputação e conhecimento do setor, para mandatos de 03 '(três) anos,
permitida uma recondução, feita a nomeação inicial de modo a possibilitar a
renovação pelo terço.
Parágrafo único - Os membros do Conselho serão indemissíveis, salvo por
motivo justo ou decisão judicial .

•
Art. 15. Caso o Congresso Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
da publicação desta lei, não legisle sobre a matéria, o Conselho elaborará seu
Regimento Interno, que será aprovado por decreto do Executivo,regulando
também os casos omissos."
I

I

I

D[

JUSTIFICATIVA
O artigo 21, inciso lI, da Constituição Federal estabelece a "criação de um
órgão regulador",
"nos
tennos da lei" .
o
.
__
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o

Substttuttvo ao Projeto de Lei n° 1.287/9), apresentado pelo Relator,
embora procure atender aquela disposição, não está explícito.
O objetivo da presente Emenda é possibilitar absoluta transparência ao texto
da Lei, evidenciando a efetiva criação do "órgão regulador", definindo suas
principais atribuições, sede, composição, duração do mandato de seus
membros e estabelecendo prazo para elaboração de seu regimento interno e
regulamentação de casos omissos.
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Acrescente-se o inciso I ao parágrafo 1° do artigo
Lei n° 1.287/95, com a seguinte redação:

'i;
ull)
O')
O')
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r- dõ Substitutivo ao Projeto de

I - Entende-se por técnica celular aquela que consiste em dividir wna área
geográfica em pequeDIIS áreas, denominadn cilI"I.S, a cada wna das quais se

~

CIO ~
N (O

.....

adjudica um gru~ de freqüências, permitindo que as freqüências utili71!das

o
~Z
E...J

em wna célula possam ser reutilizados em outras células ou, quando a

.30..

çomllniQção estabelecida for móvel, que nIo haja solução de continuidade da
comunicação da pa"'glClJl de célula a célula.

I

I
JUSTIFICAÇÀQ

Em face da inexistência na legislação de telecomunicações vigente, da
definiçlo de técnica celular, demalto,ill1egraDte do conceito de Serviço Móvel Celular, fazse n........+rio o en&entamento da quest1o, objetivando nio só preencher a

IIQlM,

como

•

evitar dúvidas futuras.
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Acrescente-se parágrafo ao artigo 4" do Substitutivo ao Projet o co
Lei nO 1.287/95,
nos seguintes termo s:

•
"Considerando o objetivo de instau raçlo de justa comp etiçlo entre
as virias
concessionárias ' do S:erviço M6ve l ' Celular, os coutra tos de c:onc:e
sslo
referidos no caput e os contra tos que foram ou venham a ser celebr
ados com
'
.
"
.
concessionárias privadas dever ia ser devidamente harmonizados, inclus
ive DO
que se refere à possibilidade de outBs aplicações da técnica celular."

•

"llSTIFICACÃO
A presen te emenda objetiva estabelecer condições de igualdade e justa
I
I "
comp etiçio entre as viria concessionárias do Serviço M6ve1 Celula
r.
,I
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Acrescente-se paràgrafo ao artigo 4° do Substitutivo ao Projet o de
Lei nO 1.287/95,
com o seguinte teor:

"Caso qualquer dessas empresas subsidiárias constituídas para explo
raçio do
Serviço M6veI Cdula r: venha a ter qualquer parcela de seu capital detido
por
empresas privadas, ficará tal empre sa concessionária obrigada a recolh
er, à
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UDiIo Federal. preço pela ~lICe,,.o: a

ser fixado de acordo com o valor

pela outorp por empresa privada concessionária do Serviço Móvel
celular que opere Da tnesrM úea. valor que seri equalizado per apita,
CODSideraudo a poplllaçlo du ireas geográficas das concessões em quest1o."

pISO

"'

..

<D
)(

.;

uI()
(1)
(1)

-,...
.....

JuSllFICACÃQ

A prcsa!!e emenda tem por escopo estabelecer condições de igualdade entre
as coacessioDíriu do Serviço Móvel CeJullr, evitando que o capital privado venha a
participar de empiesa ooJX'U'ioDÍria com a vantagem de; n40 efetuar o pagamento pela
oworp da coacesslo' "'"po de outru coacessiooíriu privadas.
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Dê-se nova redaçlo ao parágrafo único do artigo 4' do Silbstiluti'lb "ao P rojeto de
Lei n' 1.287195, para que passe a vigorar com a seguinte redação:

Puigrafo Único - AI concessionárias do serviço telefõnico público que
llUaimetue exploram o Serviço Móvel Celular,

DO

prazo de 18 (dezoito)

meses a contar da data da publicaçio desta Lei. deveria, cada qual, constituir

tmpi esa ou emprésas subsidiárias, tendo por objetivo a exploração do
Serviço Móvel Celular, .. quais seria cedidos os contratos de concessões

firmados DOS termos previstos DeIte artigo.

JUS IlflCACÃQ
,

.

,

A emenda objetiva tomar mais preciso o texto do dispositivo citado,
explicitando a l!eC",jdade da . criaçIo de empresas subsidiárias que sucederia as
concessionárias do Serviço TeJefõnico Público na exploração do Serviço Móvel Celular.
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Dê-sc nova redação ao artigo 4° do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.287/
95, vara
que passe a vigorar com a seguinte redação:

«

Art. 4· . - ficam convertidas em conce ssões de Serviço Móvel
Celular as
permissões de Serviço de Radiocomunicação Móvel Terres tre Públic
oRestrito, outorg adas anteri onnen te à vigência desta Lei, devendo, em
até 180
(cento e oitenta) dias contad os da data da publicação desta Le~ ser
finnados
os respectivos contra tos de conce ssio, nos termos da legisla çio
aplicável,
respeitando-se os prazos remanescentes constantes dos corres ponde
ntes atos
de outorg a.

ruSII FICA CÀQ
Considerando-se a intençJo de, no mais curto prazo possível, estabe
lecer
condições de igualdade entre as concessionárias públicas e privadas
de telecomunicações. a
fim de possíbilitar a comp etiçio desejada, ,impõe-se a conversão das referidas permi
ssões em
concessões.
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Acrescente-se parigr afo único ao artigo S· do Substitutivo ao Projet
o de Lei nO
1.28719S, com a seguinte redaç io,

154______________________~----------------------------------~------"Parigrafo üDÍco - obServado o disposto no artigo 4°, poderá ser admitida a
participaçio de capital privado em tais empresas constituídas para o fim de
exploração do Serviço M6vel Celular, mediante aquisição de ações,
procedida nos termos da Lei, ou ainda, mediante ajuste, precedido de
licitaçlo, vedada, no entanto, a celebração de ajuste ou a alienaçlo de ações a

empresas ou .6liad" de empresas que ji sejam concessiooirias do serviço
. móvel celular Da mesma ira de courado em que deve atuar a empresa
subsidiária em cujo capital se admitiri a participaçio de capital privado."
JUSTIFICACÃO
I

Pretende-se vedar a participação,

DO

capital das empresas de que trata o

caput do artigo, de empresas ou grupos econômicos que ji detenham concessão do mesmo

serviço na mesma irea de ahllçlo destas.
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Dô-se nova redaçlo ao artigo S" do Substitutivo ao Projeto de Lei nO 1.287/95 ,para
que vigore com a seguinte redlçio .

..Art. 5° - ~ sociedades controladas da TELEBRÁS, para o fim de dar
cumprimento ao clispo,sto
, ,

DO

parágrafo único do artigo 4° desta Lei, ficam

autorizadas a constituir empresas
subsidiirias."
,
.
JUSTIFlCACÃQ

I

I

I

'"<D

l

Objetiva-se esclarecer que a autorização de que trata o referido art. 5° do
,

.

I

.

Substitutivo, para constituiçio, de empresas subsidiirias, é aquela exigida pelo art. 37,
incisos XIX e xx, da Constituiçio FederaL
:
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Suprima-se o parágrafo 1° do artigo 10 do Substitutivo ao Projeto de Lei nO

•

1.287195, renumerando-se o remanescente,

IDSTIFICATIVA
Considerando a alteraçio da Magna Carta, por força da Emenda

CoMaitucional

DO

6, repeliMo disc:timinaçIo de qualquer natureza ao capital estrangeiro,

deve ser exduida a autorização ao Poder Executivo para que discricionariamente imponha

ratrições dessa DItUreZa.
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Dê-se nova redação ao artigo 3Q do projeto de lei n. 1.287,
de 1.995, para Que passe a vigorar com o seguinte texto:

"Art. 3 g

-

O Serviço Móvel Celular será explorado mediante

concessão, outorgada, por meio de licitação, pelo prazu de

:

156
I

15 (quinze) anos, renovável por iguais períodos, observado

I

i
II
I,

o disposto no art. lO desta Lei."
JUSTIFICAÇ~O

Objetiva-se deixar explícita a possibilidade de mais de
uma renovação,

di~imindo

,

I

II

eventuais dúvidas futuras.
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Dê-se nova redação ao § lQ do art. 2Q do projeto de lei n.
1.287/95, para que vigore com a seguinte reOaçào:

-§l Q - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecom~

nicações móvel terrestre, aberto à correspondência '
pública, que utiliza sistema de

radioco~unicações

co. técnica celular, interconectado à rede pública '
de teleco.unicações, e acessado por .eio de ter.inais

e

portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso indi
vidual ou coletivo."

JUSTIFICAÇAO
Objetiva-se incluir

r

n~

texto legal os terminais de

'

uso coletivo, eis que, permanecendo a lacuna, estes nlo seria.'
considerados co.o parte do Sistema Móvel Celular.
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o § 1· do artigo 10 passa a ter a seguinte redaçlo:
"§ l° Na defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o princípio da
reciprocidade na composiç!o do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto
desta Lei. "

Justificativa
A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta forma O princípio da reciprocidade deve ser permanentemente
cxigiido pelo Poder Público. É assim que se comportam os demais países, principalmente
os chamados países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os
demais países quase sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um
maior desenvolvimento. Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária.
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o artigo 10 passa a ter a seguinte redaçlo: .
"Art. 10 As concessões para exploração dos serviços detelecomunicaçõe5 somente
poderio ser outorgadas para empresas constituídas segundo as leis brasileiras, cuja sede e
administração se localize no Brasil e que pelo menos 67"10 das ações de seu capital
pertençam. direta ou indire1amente a brasileiros.

Parágrafo único - A responsabilidade pela administração de empresa exploradora de
serviços de telecomunicações é privativa de brasileiros natos ou naturali7Jldos há mais de
dczanos."

J

158
Justificação
A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas
exploradoras dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repctiçio do que
ocorre na totalidade dos países do mundo desenvolvido, inclusive nos países tidos como
"berços do liberalismo econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e
estratégica do setor, cremos que um máximo de 33% de participaçio de capital nãobrasileiro no controle acionário das empiesas é um pem:iilnal bastaute amplo pennitindo a
importante presença de capitais exteIOOS, sem contudo, alienar a acionistas cstrangeiro~ o
seu controle. Há ainda, rcconhccido pelo próprio relator, um qucstionamcato quanto ao
direito de reciprocidade, pois como admitir que cidadios !WHJrasilciros possam controlar
este setor vital de nossa economia, se aos brasileiros n!o é facultado o mesmo em seus
países de origem?
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IDclua-se onde couber e proceda-se arenumeraçlo dt>!.demais artigos:

As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações sAo
obrigadas a aplicar, 0.0 Brasil, pelo menos 1% de seu faturamento bnno em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e, entre outros, fonnação e capacitação de especialistas e o
desenvolvimento de equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta. "
..Art.

Justificação

o setor de telecomunicações é uma das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é impr.escindivel o permanente
investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o
Sistema Telebrás., responsável por diversas inOV8ÇÕCS na telefonia m\D1dial. A presente
emenda, portanto, tem por objetivo, manter e até ampliar, agora com uma maior
participação da iniciativa privada, os nfvcis de invcstimemo no desenvolvimento de novas
tecnologias, equipamentos, materiais, serviços e na fonnaçlo e capacitação de
especialistas.
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o artigo 13 e os lubsequente5 passam a ter a seguinte redação:
•

"Art 13 É instituído o Conselho Brasileiro de Telecommiicações, como órgão
regulador, nos termos do artigo 21 , Xl. da Constituição Federal, com a competência, '
composição e a organi'lllção definidas nesta Lei.

§ 10 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordiDflção hierárquica.
§ r Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e
dos serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.

§ 3 0 O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Gera.I da União de
1996 a fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do
corrente ano.
Art 14 Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:
I· enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário;
II • organi'lllT sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo
orçamentário e demais normas que regem a Administraç.iIo Pública;
m- elaborar a politica e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação;
IV - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução
Normativa destinada a:
'
L promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da. pesquisa e
da tecnologia brasileiras;
.
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de serviços de
telecomunicaç&s e instituir sis'.emática para reajuste de tarifas e preços e, quando
necessário, autorizar os seus reajustes;
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especificaç&s a serem observadas
na planificaçio da produção industtial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens, quando
destinados ao Sistema Nacional de Telecomunicações;

d. estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e. estabelecer normas complementares às leis e reguI=entos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações; .
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de
proposição legislativa;.
VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
VII - definir procedimentos de pré-qualificação. nas licitações;
vm - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autori'lllção;
IX - supervisionar a fiscali'lllçilo dos serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas
. de serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;

I
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XII - autori.zm os serviços de te1c:comunicações em caráter cxpc:rimental e
cientifico, desde que não existentes ou não regulamentados;
xm - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das
concessionárias, permissionárias e autoriDldas;
XIV - iepiCSCIltar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas
exploradoras dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e
Executivo;
•
sist.em.ati1'ar, por melO de regulamentação especifica, os pi~imentos de
interconcx1o das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.

xvn -

_

Art 15 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento
interno que enttará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Art 16 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
1 um membro indicado pelo Ministério das Comunicações;

•

n. um membro indicado pela TE! EBRÁS S.A.;

,

ill. um membro indicado pela entidade representativa dos trabalbadofeS em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações;
V. um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologaç1o do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2" Caso o Congresso Nacional, por maioria simples de votos, rejeite a
homologação de qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para
a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento
na área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos,
permitida uma recondução
§ SO Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas,
durante o excrcicio do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação
exclusiva e asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da UniJo.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até
o fim do período que caberia ao substituído.
§ -r É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato,
salvo por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões
tomadas~

,

§ 8" O membro do Conselho que faltar, sem justificanva, a duas reuniões consecutivas,
perderá automaticamente o cargo.

.

Art 17 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros pBI1l um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."
Justificação

Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (jWverno, parlamentares.
empresários, trabalhadores. especialistas. etc.), é quanto à necessidade da existência de um
órgão regulador, tal como impõe o texto constttucional. Este consenso chega ao ponto de

que o próprio Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma polftica com um
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órgão regulador severo e Independente. Podemos citar alguns exemplos de órglos
regulamentadores. No modelo norte-amencano existe a Federal Comunications Comi~on
- FCC, no ingl!s o Office FedenI' Telecomunicatioo·- OFI'EL. no caoadcusc: o Canad1an
Radio-Te1CVlSion and TelecomUI1) ...ltion - CRTC. nos demais paises desenvolvidos ainda
não temos maiores exemplos, já que a gnrnde maioria opera em regime de monopólio
estatal, ou, como no caso japonês. com a presença marcante estado no setor.
O Conselho BrasileÍIl' de Telecomunicações. com sua independência. competência,
. composição e organização previstas nesta emenda, à semelhança dos órgIos dos palses

•

161

,

citados, fica constituído com autonomia Em sua composição asseguramos ampla
iCp1' sentaçlo dos setores envolvidos com o setm, de forma a tomá-lo mais democrático.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo
texto constitucional c do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o
acatamento da presente proposiçio.
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EMENDA ADITIVA
Adicione-se ao Art. IOdo substitutivo do relator, após a palavra
"exploração", o seguinte:

"Serviço Celular Móvel e Fixo, de Serviço Público Restrito e
Especiaf', passando o artigo a ter seguinte redação:
"Art. Jo - A organi::ação do serviço de telecomunicações, a
exploração de Serviço Celular Móvel e Fixo, de Serviço
Público Restrito e Especial de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como
a utili::ação da rede pública de telecomunicações para prestação
de serviço de valor adicionado regulam-se por esta lei e, no que
for aplicável. pelas disposições da legislação de telecomunicações
em vigor.

..

•
JUSTIFICATIVA

•

A liberalização do setor de telecomunicações, imprescindível
para a atualização tecnológica brasileira e para a redução do "Custo
Brasil" deve ser abrangente, incluindo não só o serviço celular fixo
mas também o serviço público móvel. Este se defmiria como a
categoria de serviço público destinado ao uso público em geral, por
intermédio de aparelhos portáteis de utilização individualizada,
aberto à correspondência pública, que utilize a técnica celular e se
apóie parcialmente na infra-estrutura básica de telecomunicações.

162
A liberação para o setor privado do seeviço celular fixo
aceleraria o atendimento em breve tempo da enorme demanda
reprimida, particularmente nas zonas rurais.
Não há também razão para não se incluir na liberalização, ora
proposta, os serviços públicos restritos e especiais.
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EMENDA SUBSTITUTIVA
Transfonne-se O §2° do substitutivo do relator em artigo 2°, com a
redação abaixo, renumerando-se os demais artigos:
"Art. 2° - Na exploração de serviços de telecomunicações em base

comercial deverão ser garantidas a interconectividade e a
interoperacionalidade das várias redes e a justa competição entre
respectivos prestadores, garantindo-se o uso eqüitativo do
competente plano de numeração na forma prevista nas normas
o
qual
será
gerido.
reguladoras
complementares,
obrigatoriamente. por entidade independente das concessionárias
de serviços de telecomunicações ou, enquanto esta não for
constituída. pelo Ministério das Comunicações."
JUSTIFICA11VA

Sem garantias de condições eqüitativas de conectividade e
intcroperacionalidade, não haverá estímulos para investidores
privados, pois as concessionárias de telecomunicações poderiam
dar preferência, no tocante a taxas, preço e condições de acesso, às
sua própria Superintendências do Serviço Celular, ou às suas
subsidiárias para tal fim criadas, colocando os competidores
privados em desvantagem econômica
Somente se poderá ter garantia de igualdade competitiva no
acesso das empresas de serviço celular à rede pública se o plano de
numeração e as taxas e demais condições operacionais forem
supervisionadas por entidade independente, ou seja, pelo órgão
regulador. Enquanto este não for criado, essa ftmção de

•
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disciplinarnento da concorrência caberá ao Ministério das

Comunicações.
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PPR

EMENDA ADITIVA
Adicione-se após o § 1° do atual art. 2° (que seria renumerado,
passando a ser o Art.3°) um novo parágrafo com a seguinte
redação:
"§2° - Somente no caso de capitais provenientes de países cujas

leis restrinjam ou proíbam investimentos brasileiros em
telecomunicações. poderão ser adotadas pelo órgão regulador.
caso julgue de interesse nacional. medidas restritivas
equivalentes, em observância do princípio de reciprocidade"

JUSTIFICATIVA

o

interesse brasileiro está em maximizar investimentos
estrangeiros em telecomunicações, em virtude de nossa insuficiente
poupança, da demanda reprimida e do atraso tecnológico. Poderá
haver casos entIetanto em que, no interesse de evitar discriminação
contra capitais no exterior brasileiros, sejam excepcionalmente
impostas restrições a investimentos estrangeiros no setor. A
imposição dessas restrições, entretanto, deve ser limitada aos
capitais de países que discriminem contra o Brasil e, em proporção
nWlca superior à restrição imposta aos investimentos brasileiros.
Trata-se de um instrumento de barganha para promover abertura
internacional e equidade de tratamento.
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.30..
Substitua-se o parágrafo único do art. 4° do substitutivo do relator
(que passaria a ser o art.5°) pelo texto seguinte:

"Parágrafo Único
As Superintendências das atuais
concessionárias de Serviço Celular deverão ser transformadas, no
pra=o de (/8) meses, a contar da vigência desta lei, em empresas
independentes, que lhes sucederão na exploração do serviço, em
condições de igualdade competitiva com concessionários
privados."

•
•

JUSTIFICA TIV A

Enquanto não for desfeita a simbiose entre a operação celular e
a telefonia básica, hoje conjuga~ numa mesma empresa, haverá
sempre o risco de favorecimento operacional do serviço prestado
pelas atuais concessionárias públicas. Isso toma necessária uma
separação clara entre a operadora do serviço básico e a operadora
do celular.
O substitutivo do relator autoriza a criação pela Telebrás de
subsidiárias para exploração do serviço, o que poderia levar à
criação de 25 novas empresas, com diretorias e pessoal
administrativo separados, o que representaria considerável aumento
de despesas, dando alento ao crônico empreguismo do setor estatal.
Na fórmula ora propoSta, seriam as atuais superintendências de
Serviço Celular das empresas do sistema Telebrás que seriam
transformadas em subsidiárias, mantidas a mesma estrutura e
pessoal.
Outrossim, ao ensejar a participação de capitais privados nas
subsidiárias, o substitutivo do relator estimula a estatização da
poupança, talvez retardando a privatização do sistema. A principal
deficiência do atual sistema é gerencial e não faz sentido angariar
capitais privados para submetê-los, como acionistas minoritários,
ao mau gerenciamento governamental. O texto do relator, na
realidade, garante maior sobrevida ás concessionárias estatais, que
deveriam ser privatizadas o mais breve possível.

15

.I

00/ 96

IAlA

•

165
r - - - EMENDA

NQ

I

5q / 0G

I

r

,

c:::::....

~

C

....

Plo.m DE LEI IE

' .287

/

95

[ J USlllUlIVA
[ J IIIIIIFltAT1W

II

I CIIIISSIO 11(

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

IIEPVIADO

ROBERTO CAMPOS

~~

[HDI1lW Dt

'AlnOO T tf
PPB
I RJ

(EI'IENDA NQ OS)

l Ín}"~,

~

EMENDA ADITIVA ao Art. 11 (renumerando-se para Ir)
Acrescente-se a palavra "comercial" após a expressão "e pelo

uso " .
O texto ficaria assim redigido:

uÉ a União outorcada a cobrar pelo direito de exploração de
serviços de telecomunicações e pelo uso Comucial de rádio
freqüências. nas condições estabelecidas em regulamentação. "
JUSTIFICATIVA

A cobrança pelo direito de exploração de serviços só é cabível
se tratar de exploração comercial, que gere receita e lucros. Não
deve ser exigida no caso de aIividades filantrópicas ou meramente
acadêmicas.
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EMENDA ADITIVA ao Art. 12 (renumerado para Art. 13)
Acrescente um parágrafo único a seguinte redação:
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"No pra::o de 60 dias da promulgação desta lei, o Poder
Executivo encaminhará Projeto de Lei especificando a estrutura,
atribuições, competências e vinculação para o órgão regulador no
qual deverão participar minoritariamente personalidades
representativas do setor privado, abrangendo usuários,
concessionários e fabricantes de equipamento."
JUSTIFICATIVA

A entidade reguladora não pode ser monopólio da tecnocracia
governamental, muitas vezes inexperiente nos problemas concretos
do setor. E cenamente deve garantir aos usuários plena audiência,
para que a regulamentação seja orientada no sentido de melhorar o
atendimento ao consumidor.
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EMENDA MODIFICA TIV A

o

Atual parágrafo 4° do artigo 5° (que sena renumerado para
art.6°) passará a ter a seguinte redação:

"§4° - As outorgas poderão ser concedidas a partir da
promulgação desta lei, ficando extinto o monopólio da
EMBRATEL"

JUSTIFICATIVA

A liberação dos serviços de telecomunicações é incompatível
com reservas de mercado, que encarecem os serviços e não
permitem ao empresário optar livremente pelo sistema de satélites
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mais eficiente. O substitutivo do relator garante a manutenção do
monopólio da EMBRA TEL até dezembro de 1997, o que, dada a
mentalidade corporativista e estatizante do setor, poderá prestar-se
a manobras prorrogacionistas. O conceito de monopólio foi
revogado na emenda constitucional n° 8, e essa revogação entre em
vigor a partir da edição da lei regulamentar, ou seja a partir da
aprovação do projeto de lei nO 1.287/95, ora em exame na
Comissão de Ciências e Tecnologia, Comunicação e Informática
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EMENDA MODIFICA TIVA

•

No § I ° do art. 6° (renumerado para art. 7"), a expressão ''pelo
pra=o de a/é /5 anos" será substituído pela expressão "pelo prazo
de 20 anos" .
JUSTIFICA TIVA

A dilatação do prazo de concessão permitirá prazo maior de
amortização dos investimentos, possibilitando a cobrança de tarifas
mais módicas, em beneficio do usuário.

15 / 04(96
MU

10

in,'''}*r

~

168

PlUlO IUEI li!!
1 .287

!CIIIISSIO

I[

/

----.1, []

SlftESSIIIII

95

[] auTIIlATlIIII

[ ] IIODIflt"ATlIIII

Ci ência e Tecno logia . Comunicação e Informática

*"Ot
revtlllO

[ ] emVA DE

[ ] SUtSIIIUllvA

R08ERTO CAMPOS

'AITIDO
POg

(EI'IENDA NO 09)

T 0:':;If l I r.:
'~1Jl"
I 01 / C

•

EMENDA MODIFICA TIV A
No §Io do art.6° (renumerado para 7"), substitua-se a expressão
''pejo pra::o de 10 anos", pela expressão "peJo prazo de 15 anos".
Convém outrossim harmonizar a defmição de empresa brasileira,
com a de outros artigos, repetindo-se a expressão "empresa
brasileira constituída segundo as leis brasileiras e com sede e
administração no pais".
'"
<D
lO

JUSTIFICATIVA

><
lO

uI/)
O')
O')

A dilatação do prazo, permitindo maior penodo de
amortização, contribuirá para a oferta de tarifas mais baratas, em
beneficio do usuário.
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EMENDA MODIFICA TIV A

o art. 5° (renumerndo para art.6°) passaria a ter a seguinte redação:
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"Serviço /imitado é o serviço de telecomunicação destinado ao
uso próprio do executante ou a prestação a terceiros. sejam estes
uma mesma pessoa. natural ou jurídica ou grupo de pessoas
jurídicas ou naturais".

JUSTIFICA TIV A

A supressão da expressão "caracterizado pela realização de
atividade comum específica", constante do art.6° (renumerado para
7') do substitutivo do relator, in fine, visa a ensejar que pessoas da
mesma localidade e vizinhança, ainda que não exerçam em comum
atividade específica (como a de advogados ser médicos) possam
participar ou Serviços Limitados. A acessibilidade fisica e o
agrupamento especial é que devem ser contemplados, e não o
característica profissional dos grupos.
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EMENDA MODIFICA TIV A

o parágrafo único do art. I ] o, (que passaria a ser o artigo
•

12°) terá a

seguinte redação:

"§ único - Os recursos provenientes da concessão de direitos de
exploração pertencem ao Tesouro Nacional. ficando o Poder
Executivo aUlori::ado a fuar. por decreto. a parcela necessária à
plena operação do órgão regulador. "

JUSTIFlCA TIV A

A receita das concessões de exploração, a julgar pela
experiência internacional, pode assunur proporções importantes,

170
que excedem de muito <f custo operacional das entidades
reguladoras. É wna fonna de privatização, só que aplicada a
serviços e não a propriedades flSicas do Governo. Do mesmo modo
que a receita das privatizações aflui para a entidade proprietária
(Tesouro ou empresas estatais), a receita da licitação de concessões
deve afluir para o Tesouro cabendo ao Poder Executivo destacar a
parcela necessária às atividades do órgão regulador.
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EMENDA ADmvA

H-

Acrescente-se onde couber o seguinte texto: "Art. A participação
de estrangeiros, pessoas fisicas ou jurídicas, no capital social de empresa
exploradora de serviços de telecomunicações se efetuará através de ações sem
direito a voto ou de 'ações com direito a voto que não excedam a 33"% (trinta e
três por cento) do capital social;
PARÁGRAFO
PRIMEIRO:
A
responsabilidade
pela
administração de empresa exploradora de serviços de telecomunicações é
privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos."
JUSTIFICATIVA

A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de
empresas concessionárias de serviços de telecomunicações, nada mais é que uma
repetição do que ocorre na totalidade dos paises do mundo desenvolvido,
inclusive naqueles países comumente chamados de "berço do liberalismo
econômico" . Ao partir da 'inquestionável importância econômica e estratégica do
setor, cremos que um máximo de 33"% de participação de capital não-brasileiro
no controle acionário das empresas concessionárias é um percentual bastante
amplo, permitindo a importante presença de capitais externos, sem, contudo,
alienar a acionístas estrangeiros o seu controle. Há, ainda, reconhecido pelo
próprio relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois
como admitir que cidadãos não-brasileiros possam controlar este setor vital de
Dossa economia, se a brasileiros não é facultado o mesmo em seus países de
origem!
Em virtude das motivações acima, estamos certos de contar com a compreensão
do ílustre relator e dos demais deputados .
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ Auto' _ _ _ _ _ _.,-_Partldo

UF_---c-_ _ P6gina _ __

PT

IJAQUES WAGNER

BA

,

I<
"'"

~~())

"I

01

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Te.xto/Justlticor.";o - - -

EMENDA SUPRESSIVA

N"

Suprima-se o paragrafô único do Art 4° e- o Ar't 5° do substitutivo
do relator.

o

artigo 4° dosubstitutivo do Deputado Arolde de Oliveira autoriza o
Poder Executivo a transformar as atuais permissões dos "celulares" em
concessões de acordo com a nova lei . Um parágrafo único neste artigo dá o prazo
de 18 meses para que a parte da tele que administra a telefonia celular seja
transformada em uma empresa independente .
O artigo SO autoriza a TELEBRÁS a constituir estas empresas como
subsidiárias ou associadas "admitida a participação de capitais privados".
Um dos grandes argumentos apresentados tanto pelo executivo quanto
pelos defensores da quebra do monopólio estatal no setor durante a discussão da
PEC - Proposta de Emenda Constitucional, afinal aprovada, foi a necessidade de
se estabelecer concorrência entre diversas empresas para que os preços pudessem
baixar e o usuário tivesse opções de melhores serviços. Colocada asssim, como
uma espécie de panacéia - que resolveria todos os nossos males - a concorrência
comercial é, na verdade uma das vantagens do intitulado "mercado que se
regula".
Contrariamente a tudo o que se ouviu "á exaustão" durante do debate da
PEC apresenta-se agora uma proposta que vai matar a possibil idade de
concorrência na telefonia celular. O texto do Deputado Arolde sugere a
privatização imediata das empresas celulares de Banda A. Com este dispositivo o
capital poderá participar de um sistema que já está funcionando com uma
lucratividade espantosa (28% de retomo anual.. .)
Apesar de todo o desenvolvimento h:: vid.v na Iclefo"i" celular-, atnda
existem problemas a :;erem solUCIOnados, especialmente em grandes cidades .
Congestionamentos monstros em determinados horários ou loca1s, Interferências,
dificultade de transmissão, alto preço das ligações (mesmo estando dentro dos
padrões internacionais de tarifas) . Uma boa solução para estas dificuldades não
seria a concorrência entre a Banda A e a Banda B?
Devemos considerar ainda que para licitar a Banda B o Ministério das
Comunicações deverá fazer uma concorrência que pelas novas regras de
concessões de serviços com utilização comercial seriam pagas, e muito bem
pagas pelo valor do serviço . Todo este " patrimônio ", qual seja, a Banda B seria
simplesmente pulverizado . Não existiria mais,
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EMENDA SUPRESSIVA

N"

Suprima-se o parágrafo 2° do An. 10
JUSnFlCAnvA

Hoje em dia , à exceção das empresas norte amencanas, a grande
maioria das operadoras mundiais de telecomunicações direta ou indiretamente é de
propriedade governamental. É o caso da France Telecom, da Deutshe Telekon. da
Telefónica da Espaiia., da STET italiana., da NTI japonesa (66% de ações
governamentais) - apenas para citar as mais conhecidas. As empresas européias, por
exemplo, são particularmente ativas na arena internacional, especialmente no Leste
Europeu e na América Latina., regiões em que realizaram grandes investimentos, seja na
aquisição da rede de telefonia fixa seja na operação de telefônica celular
Uma das maiores alianças internacionais da atualiaade envolve
justamente a France Telecom e a Deutshe Telekon, além d~ Sprint norte americlUla. Suas
plataformas, redes e serviços são desenvolv idos COIL tecnologia de ponta., uma vez que
pretendem servIr aos exigentes clientes representados por grandes empresas
multinacionais.
Não obstante serem de propriedade governamental, a lógica de atuação
internacional dessas empresas é rigorosamente ditada por interesses comerciais e
usualmente sua administração é desenvolvida por meio de contratos de gestão
(formalizados ou nio). Esses instrumentos propiciam não apenas uma liberdade
operacional mas também uma grande distância dos governos centrais.
Nlo há registro de queixas dessas empresas em relação ao fato de
serem de propriedade estatal. São apenas estrangeiras que devem adaptar-se à legislação
específica do pais hospedeiro.
Sua presença - de forma efetiva ou apenas potencial - é um fato
positivo para tornar mais competitivo o ambiente das telecomunicações. Além disso,
podem trazer investimentos de caráter não especulativo, que também são importantes
para a estabilidade macroeconômica do pais.
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Substitua-se o An 13 e seu parágrafo único do substitutivo do relator pelos seguintes
anigos :
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An 13 - É instituido o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão

regulador, nos termos do anigo 21, inciso XI, da Constituição Federal, com a
competência, composição e organização definida nesta Lei .
§ 1° - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Congresso

Nacional, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.
§ 2°- Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicaçõe e

dos serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da
União .
§ 3° - Quando da aprovação desta Lei o Executivo envIará pedido de crédito
suplementar para possibilitar o funcionamento do conselho

An . 14 - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá como atribuições:
I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concermente ao seu projeto orçamentário;
II - organizar sua estrutura, observada a legislação peninente ao processo
orçamentário e demais normas que regem a Administração Pública;
III - elaborar a Política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação ;
IV - aprovar, por maioria absoluta dos seus membros, a edição de Resolução
~
Normativa destinada:
a) promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da
pesquisa e da tecnologia brasileiras;
b) estabelecer critérios tarifários e deformação de preco de serviços de
telecomunicações e instituir a sistemática para o reajuste de tarifas e preços.
c) estabelecer normas técnicas, padronizadas e especificações a serem
observadas na planificação da produção industrial e na fabricação de peças,
componentes, aparelhos e equipamentos utilizados em telecomunicações ;
d) estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e) estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vIgor,
visando o desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações;
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de
proposição legislativa;
VI - definir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;
VII - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações:
VIII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e
cientifico, desde que não existentes ou não regulamentados;

•

•

IX - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias,
permissionárias e das autorizadas;

x - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional de
Telecomunicações UIT;
XI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e
Executivo;
XII - sistematizar, por meio de regulamentação especifica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.
.-.. . {\,
An. 15 - Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborar seu
regimento interno que, para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Comissão de
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Ciência e Tecnologia Comunicação e lnfonmttica da Câmara dos Deputados e
Comissão de Educação do Senado Federal.
Art. 16 - O Conselho Brasileiro de Telecomunicações compõe-se de
conselheiros.
§ 1° - Os membros do Conselho serão eleitos pelo Congresso Nacional
lista quintupla para cada vaga apresentada pelo Presidente da Republica.

CInCO

a partir

de

§ 2° - Para cada vaga será escolhido um titular e um suplente que serão empossados
dois meses após a sanção desta Lei .
§ 3° - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores de idade e de
reputação ilibada.

§ 4° - A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, sendo
permitida uma recondução.
§ 5° - Vencido o primeiro mandato serão substituídos três conselhelfos e dois anos
após substituir-se-á os outros dois.
§ 6° - Para assegurar plena independência nas decisões que lhe forem confiadas,
durante o exercicio do mandato, aos membros do Conselho é exigido o regime de
dedicação exclusiva e são assegurados, no que couber, as mesmas obrigações,
garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens reconhecidos aos
Ministros do Tribunal de Contas da União .

§ 7° - A situação prevista no parágrafo anterior persistirá pelo prazo de dois anos
após o encerramento do mandato de um membro do Conselho.
§ 8° - Em caso de vaga, o membro que for nomeado em substituição exercerá o
mandato até o fim do período que caberia ao substituído
§ 9° - É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato,
salvo por justa causam mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade d~
decisões tomadas;
x W
§ 10° O membro do Conselho que faltar, sem j usto motivo, a duas reuniões
consecutivas, perderá, automaticamente, o cargo .
Art. 17 - O Conselho, com a presença da maioria absoluta de seus membros, reunirse-á ordinariamente na fonna prevista no seu regimento interno.

JusnFlCATTV A

Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo,
parlamentares, empresanos, trabalhadores , especialistas, etc .. . ), é quanto á
necessidade da existência de um Órgão Regulador, tal como impõe o novo texto
constitucional (em anexo). Este consenso chega ao ponto do próprio Ministro Motta
afirmar categoricamente ser necessária uma política com um órgão regulador severo
e independente, com o qual fazemos coro . Podemos citar alguns exemplos de grande
sucesso com regulamentação . No modelo norte-americano, temos a FCC (Federal
Communication Comission), no inglês o OFTEL (Office Federal Communication), no
canadense a CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunication), nos demais
países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que em sua grande
maioria operam em regime de monopólio estatal, ou, como no caso Japonês, com a
presença marcante do estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações , com sua independência
frente ao. Poder Executivo (o qual já conta, através do Minicom, de inúmeros outros
poderes), com a competência, composição e organização previstas nesta Emenda, à
semelhança de órgãos dos países citados acima, fica constituído com autonomia
(econômica e profissional). Na sua composição, procuramos, ao mesmo tempo que
preservar a participação dos segmentos profissionais, assegurar a presença da
sociedade civil organizada, com o intuito de torná-lo o mais democrático possível.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às
necessidades do novo texto constitucional e do próprio país na àrea de

.

175
telecomunicações, contamos com a compreensão do relator e dos demais deputados
membros da Comissão.
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Suprimir o parágrafo único do art. 4" e o art. 5":

JUSTIFICATIVA

o parágrafo único do art. 4° obriga as empresas pólos (TELES )

•
•

de telefonia convencional (cabeada) a constituir empresas independentes para exploração do
Serviço Móvel Celular.
Já o art. 5° autoriza a holding TELEBRAS a constituir
empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular,
admitida a participação de capitais privados, mediante licitação entre concorrentes que não
explorem o serviço na mesma área de concessão.
Do ponto de vista administrativo, na prática a aprovação desses
dispositivos acarreta de imediato a criação de pelo menos mais 25 ( vinte e cinco) estatais
com um presidente e pelo menos quatro diretores por empresa.
Sob a ótica tecnica. o desmembramento da telefonia celular das
empresas estaduais de telefonia convencional, apresenta de imediato uma desvalorização
evidente do patrimônio público, pois deixa ao Estado uma planta cuja a expansão requer
investimentos elevados, retomo de capital mais lento e rentabilidade menor. Estudos
preliminares apontam que, para cada Real investido na telefonia cabeada, o retomo e de 4
Reais e, na telefonia celular, e de 1 para 14 Reais, considerando em ambos os casos um prazo
médio de 5 anos.
Ao se tirar da empresa estatal a exploração desta tecnologia
emergente, rentável e de retomo imediato tido nos meios empresariais como dinheiro vivo
num possivel processo de privatização, a empresa estatal teria urna desvalorização de no
mínimo 50"10.
Ou se privatiza logo tudo de uma só vez, ou retira-se a
proposítura destes dois dispositivos ou então esta Comissão estará aprovando um texto cujas
conseqüênciaS, acredito, não foram percebidas pelo Nobre Deputado Relator .
É bom lembrar que as empresas operadoras desvalorizadas
interessam a grupos empresariais que, alem de desejarem a própria exploração do serviço
telefónico, se interessam pela capilaridade da rede, pois, em futuro próximo, pelo cabo
telefónico (ótico) teremos a TV a Cabo, o Cartão Magnetico, a Internet, enfim a multimídia
com o conseqüente valor econômico perceptível e o valor politico do controle da informação,
que inegavelmente vai influir no modelo de democracia do seculo XXI.
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Alterar a redação do Art. 2 parágrafo 2 do substiéutivo do relator

I

para:
i

- Serviço limitado

aquele, não aberto i

correspondência pGblica,

de uso próprio do perm i ssionário , seja este pessoa física ou jurídl
ca nacionais, ou para a prestação a terceiros com

~3se

i

exploração

comercial , in éerconectada a rede pGblica de telecomunicações .

JUST!FICATIVA

Essa emenda tem por otjetivo não dei xar qualquer dGvida de inter pretação quanto

redação do substitutivo do relator.
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"Art. 10 -

".5 conc:eS3ões para explor::.ç!o de Serviço r!.6vel Celular e de

Serviço de Triln~. ;Jorte de Sinais de Telcconu.:nicaçO"'· por Satélite some .•te
p0derão ser Oi ,~-. "gadas a empresas con titui .:. '5 ser:' ·,d •. as le1s brasildras, com
se. ie a ndmin:,,: ... , "0 I. ) País, e que, cumu!:..ti ameo: ', I rQem, ' .am os se guintes
re- juisitos:
I - não tenham seu capital votante controlado, direta ou indiretamenh:, por
governo estrangeiro ou empresa sob seu controle;

11 - pc':> menos 51% (cinqüenta e um por cento) do seu capital votante
pertençam, direta ou indiretamente, a br::ciUros,
Pz.ráuafo Único dcsia Artigo;
111 - a

obseiVado o disposto no

p-nicirélç~o

n::o ultrap;;:s~e,
empresa.

de cid~d~:>s n~o bré'.silciros MS órgãos de administração
em proporção, à pm'!c:~ação c::.:.-an:,. l ira no capital vot:mle da

P.. r ':graío único - Fica o F .J der Exaculivo autorizado, nos C~50S que o intere~ se
nacional as:;im o e::icir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inci::o 11."

JUSTITICATlVA

o

texto proposto pelo r- lator não estabc;lece nenhuma restri(.: :> quanto i
detenção, por Cépi!ôis €!:tran~eirc s, .lo controle ar 'onário das em~ ;sas c' ,ces' '"mária!
dos serviços em quest80, dGixando ao arbítrio do Poder Executivo o e~ · at:, .. lecirllento dE
alguma exigência desf.a natureza, lm cada caso, baseado no princípio da reciprocidade.
A existência desse tipo de poder discricionário inibe, em \ az de estimular, c
invcstim~ , ItO estran~eiro no setor,
A emenda ora proposta pretende resolver essa questão invert, ndo a forma
sua 2bordagem: exr;- ici1ar a restrição no texto legal e dar ao Poder Executivo condição
reduzi-Ia 0'-1 mesmo de eliminá-Ia, quando o interesse nacional assim o exigir. A forma
ex" , 'ício dessa capacidade poderá, sem dúvida. ser baseada no principio
rE:cil- 'ocidade, como prevê também a legislação norte-; mericana recém aprovada.

de
de
de
da

Adicionalmenh, a emenda pretende estimular a geração de empregos de alto
nível no País, ao determinar que os órgãos de administração das concessionárias tenham
participação de cidadãos brasileiros em proporção não inf rior à participação nacional no
seu capital com direito a voto .
Finalmente, a ( 1enda ratifica a restrição, contida no Substitutivo, quanto à
participação direta ou indirda de governos estrangeiros no controle do capital votante das
concessionárias. Pretende-se com isso eliminar a possibilidade de ingerência de gO'/emos
estrangeiros na gestão das empresas concessionárias dos serviços em questão .

•

178
r - - - - EhENDA

NQ

ItI'l!! 1110:

hitlSltll

1287 / 95

( I DhSSlIl

( I USmUl111

( I amM1lV6

( I DIJ"IU1lV6

( l.nIIIK

dIlid Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
~ao

INACID ARRUDA

Adite-se ao artigo 10 o seguinte § 3° :

.. § 3° Não poderá ser acionista de empresa que explore Serviço Móvel Celular e
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite. pessoa fisica ou jurídica
que. a partir da vigencia desta Lei ou nos U1timos 12 (doze) meses anteriores, seja acionista
ou cotista de empresas concessionanas ou perrnissionarias de serviços de rádio, televisão
aberta. televisão por assinarura ou qualquer outro serviço de tele-difusão de informações."
Justificação

Pretende-se estabelecer condições à outorg;l de concessões sob a visão da
democratização da informação. Objeta-se. ainda. evitar a formação de monopólios e
oligopólios, bem como outras formas de controle da opinião pública ou de limitação de
acesso aos meios de comunicação. Com o fim do monopólio estatal não podemos agora
permitir que um novo monopólio se estabeleça. desta vez. privado.
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Suprima-se o parágrafo único do artigo 4° e todo o arti~o 5°.
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Um dos argumentos, talvez o principal, apresentados, tanto pelo Executivo, como
pelos demais defensores da extinção do monopólio estatal no setor de telecomunicações,
durante a tramitação da PEC nO 03, era a necessidade de se estabelecer a livre concorrencia.
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Com isso o usuário teria melhores opções de serviços a preços mais baixos. Assun a
concorrência., apresentada como panacéia que resolveria todos males da telefonia no Brasil,
seria uma das vantagens do intitulado "mercado que se regula".
Contrariamente a tudo o que se ouviu durante o debate da PEC, apresenta-se agora
uma proposta que vai simplesmente "matar" a possibilidade de concorrência na telefonia
celular. O substitutivo do relator do PL 1287/95 obriga as empresas do Sistema Telebrás a
criarem subsidiárias ou associadas para operarem unicamente na área celular, e mais,
sugere a imediata privatização das empresas a serem criadas.
Apesar de todo o desenvolvimento havido na área da telefonia celular em nosso
pais, existem ainda problemas a serem solucionados - interferências, congestionamentos
em determinados horarios e queda de transmissão. Entretanto não enxergamos a solução
para estes problemas na criação de várias "Tele Celulares" com a participação da iniciativa
privada.
Devemos considerar ainda que, para licitar a chamada "Banda B", o Ministério das
Comunicações deverá realizar uma concorrência que, pelas novas regras de concessões de
serviços com a utilimção comercial, senarn pagas, diga-se de passagem, muito bem pagas.
Pelo exposto acima e pela necessidade de uma máquina enxuta e eficiente estamos
cientes de que a presente proposição será acatada pela CCTCI.

I

EMENDA SUBSTITUTIVA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
AO PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995(00 PODER
EXECUTIVO)

Dispõe sobre a ê:.:plor::ção do
Serviço
Móvel
Celular.
SObre
telecomunicações por satélites e
dá outras providências .

•

o CONGRESSO NACIONAL decreta :
Art. 1° A exploração de Serviço Público de Telefonia Celular.
a utilização de posição orbital e de radiofreqüências associadas a
satélite de telecomunicações. a exploração de serviços de
telecomunicações por satélite. bem assim a utiliza ç ão da rede pública
de telecomunicações para prestação de serviços de valor adicionado.
regulam-se por esta Lei e pelas disposições da legislação de
telecomunicações e de concessões em vigor.
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Art. 2° Serviço Público de Telefonia Celular é o serviço de
telecomunicações fixo ou móvel terrestre. aberto à correspondência
pública. que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular
e acesso por meio de terminais de portáteis. fixos. transportáveis ou
veiculares. interconectado à rede pública de telecomunicações .

§ 1° O Serviço Móvel Celular. em qualquer de suas
modalidades. será explorado. mediante concessõo. pelo prazo de
quinze anos. prorrogável por igual período.

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Público de
Telefonia Celular serão outorgadas. mediante prévia licitação. a
empresas constituídas sob as leis brasileiras. que tenham sua sede e
administração no País.

§ 3° As entidades exploradoras de Serviço Público de
Telefonia por Fio ficam obrigadas a prover interconexão de suas redes
com as de Serviço Público de Telefonia Celular em condições
adequadas. equãnimes e não discriminatórias.
Art. 3° A exploração da capacidade de satélites não
caracteriza a prestação de serviço público. independendo de
concessão. permissão ou autorização.

§ 1° As empresas que explorem satélites somente poderão

oi)
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tomar disponível capacidade dos mesmos para a exploração de
serviços pÚblicos de telecomunicações a entidade que detenha a
respectiva outorga. quando exigível na legislação aplicável.
assegurando tratamento equãnime e não discriminatório a todos os
interessados.
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§ 2° A ocupação de posições orbitais notificadas pelo Brasil
e a consignação das radiofreqüências associadas aos satélites
observará o que se dispuser em regulamento.

o
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Art. 4° Serviço de Valor Adicionado e a atividade
caracterizada
pelo
acréscimo
de
recursos
a
serviço
de
telecomunicações preexistente. criando novas utilidades relacionadas
ao acesso. armazenamento. apresentação. movimentação e
recuperação de informações.

§ 1° A prestação de Serviço de Volor Adicionado não
caracteriza
exploração
de
serviço
de
telecomunicações.
independendo de outorga.

§ 2° É assegurada. a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado. a utilização da Rede Pública de
Telecomunicações. nos termos do regulamento

•

•
Art. 5° É a União autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços de telecomunicações e pelO uso de
radiofrequências. nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 6° A exploração de serviços públicos de telefonia por fio
e celular. fixo e móvel. dependem de concessão. precedida de
licitação. devendo tais serviços serem remunerados mediante tarifa.

181
Art. 7° O serviço público restrito. o serviço limitado. o serviço
de radioamador. o serviço especial de telecomunicações e o serviço
de que trata o art. 3° desta Lei dependem de autorização e. quando
prestados sob remuneração. sujeitam-se a preços livremente fixados no
mercado.
Art. 8° Rcam transformadas em concessões de Serviço
Público de Telefonia Celular as permissões do Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas
anteriormente à vigência desta Lei. nos termos dos contratos o serem
firmados com o Poder Executivo. respeitadOS os respectivos prazos
remanescentes.
Art.9° Ficam transformadas em autorizações. as permissões
outorgadas para a exploração dos serviços elencados no § 6° do art. 33
do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n° 4.1 17. de 27 de agosto
de 1962). outorgados onteriormente à vigência desta Lei. nos termos
dos contratos de adesão a serem firmados com o Poder Executivo. cujo
prazo não ultrapassará a 15 (quinze) anos. podendo ser prorrogado por
igual período.

Art. 1O. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art . 11. Revogam-se as disposições em contrário .

JUSTIFICATIV A
O

Substitutivo ora apresentado tem por objetivo.
fundamentalmente . permitir a modernização e a expansão das
tecomunicações no Brasil.
As atuais práticas protecionistas inibidoras da concorrência
e
o
excesso
de
regulamentação .
próprias
do
modelo
desenvolvimentista e intervencionista consagrado nas décadas de 60 e
70. que implicou na estatização de importantes setores da economia
naciona l. resultou no disseminação de privilégios. no estímulo ao
corporativismo e numa insuficiente e ineficiente prestação de serviços
públicos. sobretudo no setor de telecomunicações .

O projeto sob exame nêio rompe com os práticas antes

•

refendas. nem permite ou estimu la a modernização. a expansão da
capacidade e a prestação adequada de serviços públicos de
telecomunicações . por isto que não corresp onde aos propósitos
moderniza dores desta Casa. expressos na Emenda Constitucional n°
8/95.
Sala das Sessões. 15 de abril de 1996.

i
L

(~c~'A
OI
~'
;
j
~
'I
~puta8o' Federal
'/

NE 't LO PES

182
EMENDA

1. t

N2

I

!.2f
CWSlFlWO

'"'"

I~

/11.(11 llE W li!!

;,;

..
)(

u'"cn

1.

[ J SUlSIIIUlIVA
( J IIIGInrAl1'IA

( J Sll'lISS I'"
t J aJIIIMTI'"

287!. 95

[ J IIDllm DE

cn

.....
-t--

N

~N

A TECNOLOGIA

COMUNICA AO E INFORMATICA

N<D
o

lmO/JlSllnWO

t!Z
E..J

3~

Acrescente-se o inciso I ao parágrafo I ° do anigo 2° do Substitutivo ao Projeto de
Lei n° 1.287/95, com a seguinte redação:

I _ Entende-se por técnica celular aquela que consiste em dividir uma área

geográfica em pequenas áreas, denominadas células. a cada uma das quais se
adjudica um grupo de frequências, permitindo que as frequências utilizadas
em uma célula possam ser reutilizadas em outras células ou, quando a
comunicação estabelecida for móvel, que não haja solução de continuidade da
comunicação da passagem de célula a célula.
JUSTIFICACÃO
Em face da inexistência na leaislação de telecomunicações vigente. da
definição de técnica celular, elemento integrante do conceito de Serviço Móvel Celular. fazse necessário o enfrentamento da questão, objetivando não só preencher a lacuna, como
evitar dúvidas futuras .
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Dê-se nova redação ao caput do anigo 3° do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
1.287/95 , que passa a vigorar com a seguinte redação .
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An. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante concessão,
outorgada por meio de licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável
por iguais periodos, observado o disposto no art. 10 desta Lei.
JUSTIFICACÃO

No interesse da continuidade e eficiência na prestação dos serviços, convem
deixar explícita a possibilidade de mais de uma prorrogação ou renovação .

I

'MlNUlM

/

\

"IA

/

\

()

.

EMENDA

NQ

is ; CJÇ
,

r-----

PltElO

11(

LU I!I - - _.....

( 1 1111[15 1\\1
( 1 Ml.IIIIIlII\1

,.207/95

( 1 SllSIIlUlIVA

t 1 IllIIIVA DI

I 1 IIIDlnrAlI\\I

E INFORMIITICA

./ .

I_ 1 , t --\ \.. cf ( .

Dê-se nova redação ao anigo
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do Substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.287/95, para

que passe a vigorar com a seguinte redação

Art. 2° - Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de telecomunicações

mencionados no artigo .1°. observadas as seguintes definições:
JUSTIFICACÃO

O anigo 2° do susbstitutivo em questão trata de repetir. com outras palavras.
a disposição constante do artIgo 1°, c:xplicitando. apenas. a aplicabilidade da Lei 4.117/62.
Como se sabe, não deve a lei conter palavras inuteis Logo, se a intenção

e introduzir as

definições contidas nos panigrafos do. anigo 2°, mister se faz sua alteração, a fim de que se
tome adequado aos fins pretendidos, sem o comprometimento da boa tecruca legislativa e
clareza do texto .
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Dê-se nova redação ao panigrafo 1° do anigo 2° do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
1.287/95, para que vigore com a seguinte redação:

§ 1° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre.
abeno a correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações
com técnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e
acessado por meio de terminais ponateis, transponàveis ou veiculares. de uso
individual ou coletivo.
JUSTIFICACÃO
Objetiva-se esclarecer que o acesso ao Serviço Móvel Celular pode se dar,
também, através de terminais de uso coletivo, Isto porque considcr:1.-:do que,
freqüentemente, pessoas jurídicas I são assinantes do SMC, toma-se indispensàvel o
reconhecimento da possibilidade de u~ coletivo dos terminais, Assim, sugere-se seja
modificado o anigo 2°, § 1°, acrescentando-se a expressão "ou coletivo",
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Dê-se nova redação ao anigo 1° do Substitutivo ao Projeto de Lei nO 1.287/95 , para
que passe a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de
Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviços de Transporte de
Telecomunicações por Satélite. bem como a utilização da rede pública de
telecomunicações para prestação de Serviços de Valor Adicionado. regulamse por esta Lei e, no que for aplicável, pela legislação de telecomunicações
em vigor, em especial a Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962."
ruSTlFICACÃO
Objetiva a emenda explicitar a referência à Lei n° 4.117/62, de forma a evitar
possíveis dúvidas futuras .
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Acrescente-se eo artigo 100 do Substitutivo do Oep.Arolde de
Oliveira ao PL 1287/95, a seguinte redação:
Art.100:

............................ ............ .. .. .......

................... e que tenham pelo menos 51X 00 capital votance pertencente, dir eta ou indiretamente a
brasileiros.

HIIJUIM .

17 /

04/
Mrt

96

EMENDA

•
, . . - - - - 'lUTO OE W li!! - - - - - ,
[ ] utmlvt
[ ] AIlIITIIAl1VA

, .287

[ ] SllSIlIUIIVA
[ ] IIDIFlIlTm

[ ] MlmVA Dt:

MU5MOE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA

DEPUTADO NEY LOPES

AIII OI

o Art. 3°, Parágrafo único do Substitutivo ao PL
redação:

I PFL
'AlTIDO
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I "Parágrafo

único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos de
:, Telecomunicações, assim como as entidades concessionárias, ficam obrigadas
. a
"
000

JUSTIFICATIVA:

É preciso que se estabeleça obrigatoriedade recíproca das entidades
concessionárias para o Serviço Móvel Celular, no sentido de que estas também
tomem acessíveis suas redes para interconexão, já que devem ser obrigações
gerais de todos os provedores de serviços de telecomunicações a interconexão
direta ou indireta com os equipamentos e serviços de outros provedores, além
da instalação de equipamentos que cumpram com as normas e regras
\ estabelecidas ou que vierem a ser estabelecidas na legislação .

I
I

./

\,

(\
'MUIOTIII '

/

"".

"

\,

/

EMENDA

, . . - - - - ,IO.fTO 11 W I!! - - - - ,
[ l SIIIESSIVA

1287

maUMIlE

I DmlTIDO

/

95

[ l IDITIVA DE

[ l MlJItDATlVA

CItNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA
NEY LOPES

I PFLIAlUDO TRNtS l r:
16&1lIA j1 / 1

AUJOI

!

IIITO/.1lST1flCJC1O

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 6° do Substitutivo:
"Parágrafo único - As entidades autorizadas para a exploração do Serviço
Limitado ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes para interconexão
com as de Serviços Públicos de Telecomunicações.
•

JUSTIFICATIV A:
\

I/. emenda visa estender ao Serviço Limitado a reciprocidade estabelecida para
a exploração de serviços de telefonia celular, objeto da emenda anterior.
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Acresça-se o seguinte parágrafo ao
art . 12 do Substitutivo ao PL 1287
/95 :
"Parágrafo 'n' - Os recursos proven
ientes da cobrança de que trata est
e artigo
serão destinados à constituição
do Fundo de Desenvolvimento
das
Telecomunicações, gerido pelo Ór
gão Regulador, nas condições est
abelecidas
em regulamento ."

mS TI FI CA TIV A:

Entende-se co mo mais adequado ,
para efeitos de fomento ao desenv
olvimento,
expansão e modernização do set
or de telecomunicações a destin
ação dos
recursos provenientes da cob
rança pela exploração de ser
viços de
I telecomunicações a um Fundo de
De sen volvimento das Telecomun
icações, a
I exemplo do que foi instituído no
"Telecommllnications Act" ameri
cano de
! 1996, com o objetivo de promover a
capitalízação de pequenas empresas
, o
i desenvolvimento de novas tecnologias , a compleme
ntação de recursos pa ra a
manutenção dos programas de Pe
squisa e Desenvolvimento de centro
s como o
I CP qD IT EL EB RA S
e o apoio ao desenvolviment
o
de serviços de
I telecomunicações em áreas rurais pouco
privilegiadas.
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"ParágrafO - Serão estabelecidas condições eSpeCIaIS, na forma de
regulamento, para a cobrança de que trata o caput deste artigo, a empresas
brasileiras de pequeno e médio porte, comprovadamente detentoras de
significativo nível tecnológico, que levarão em conta:
I - prazo de carência para início da cobraIlÇa;
II - cômputo em dobro de investimentos em atividades de pesqwsa e
desenvolvimento;
m - projetos que enfatizem a desconcentração regional da atividade industrial.
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A forma de regulamentação da cobrança pelo direito da exploração dos
serviços de telecomunicações_p_oderá dificultar o acesso de empresas de menor
porte porém detentoras de nível tecnológico mais avançado em nichos
específicos. Assim, as grandes empresas, em consórcio com bancos e outros
meios de financiamento, terão mais acesso pela facilidade de rápida
capitalização, trazendo, portanto, resultado de menor valor econômico.
Ao concordar com essa ponderação, sugerimos que se incorporem vantagens
comparativas para permitir o acesso de empresas com esse perfil ao "take-off"
do processo de abertura à participação da iniciativa privada na exploração dos
serviços de telecomunicações, tais como:
~prazo de carência para início da cobrança;
~cômputo em dobro de investimentos em atividades de pesquisa e
desenvolvimento;
~incentivo à pequena empresa em projetos que enfatizem a desconcentração
regional da atividade industrial, etc.
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COMISSÃO DE CI ÊNC IA E TEC OLOG IA. COMUN ICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMEN DAS
PROJETO DE LEI N" 1287/95

Nos termos do Art . 11 9. caput . 11 do Regim ent o Interno da Câmara do s Deputados, o
Sr. Presidente determinou a abertura e divul gação . na Orde m do Dia das Comi ssões. de prazo
para apresentação de emendas, a partir de 09/04/96. por sete sessões. esgotado o prazo, foram
recebidas 8S ( oitenta e cinco) emend as ao Substitu tivo oferecid o pelo Relator.

Sala da Co missão, 18 de abril de 1996

G~Ié: ~'-' )~
Maria r-/one do Espi rito Sant o
Secretaria
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM
SUB STIT UiÇÃ O À COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

,

COM UNIC AÇÃ O E INFORMÁTICA AO PROJETO DE LEI N°
1.287-A.
DE

1 !~95

O SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloc o/PF L-BA . Para emit ir
pare cer. Sem revis ão do orad or.) - Sr. Presidente, meus
colegas e

•

.

minhas colegas, é com muita alegria que chega ao plenário desta
Casa
o Projeto de Lei nO 1.287 , de 1995 , do Poder Executivo, que
tem a
eficácia de dar seqüência em primeiro lugar à reforma econômic
a que
votamos

no

•

ano

passado ,

modificando

vários

dispositivos

da

Constituição Federal.
Na verdade, a modifica(;:ão daqueles dispositivos não teve
conseqüência prática , e este projeto de lei, embora não seja
ainda
completo, já traz uma contribuição , justamente quando busca
flexibilizar
a participação da iniciativa privada nas áreas de telecomunicaç
ões por
satélite, de serviço móvel celular e telefonia .
O projeto de lei tramitou durante seis meses na Comissão
específica. Em duas oportunidades recebeu emendas. Na
primeira
recebeu 44 emendas ; na segunda , 85 emendas . Houve, porta
nto , um
amplo e democrático debate em torno desta importante matéria.
Estávamos programados para votá-lo na Comissão ainda no
dia de hoje. Ontem , porém , ontem , foi aprovado o requerim
ento de
urgência urgentíssima para tramitação da matéria. Eis por que
estamos ,
neste momento , apresentando parecer que conclui por um subs
titutivo
que enriquece o projeto original do Governo, sem de forma algum
a fugir
ao alcance por ele desejado .
Inicialmente é importante reafirmarmos que a preferência
principal para a reforma do setor de telecomunicações, inicia
da com a
Emenda nO 8/95 , que prosseguirá com essa lei e continuar
á com
propostas e promulgação de outras leis , é a busca da mod
ernidade
jurídica institucional de um modelo cujos serviços sejam explo
rados em
regime de justa competição.
Acreditamos que a competitividade conduzirá rapidamente à
universalização, à melhoria da qualidade e à redução dos preç
os dos
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serviços de telecomunicações , além de contribuir inestimavelmente para
a modernização dos demais setores das atividades nacionais, permitindo
condições mais favoráveis para o País na globalização econômica. A
justa competição deve ser, portanto, entendida como uma finalidade
estrutural , permanente, da abertura do setor de telecomunicações à
iniciativa privada.
Mas existe , ainda , outra referência para a finalidade desta lei
e da reforma a que estamos procedendo e que não é menos importante
na atual circunstância conjuntural de falta de recursos por que atravessa
o País e o setor de telecomunicações : a necessidade da criação de

c

apelos sérios e claros à participação de capitais privados , nacionais e
estrangeiros

na

expansão

e

exploração

dos

serviços

de

•

telecomunicações .
As condições de alta demanda reprimida e vegetativa no
mercado

brasileiro,

associadas

à

viabilidade

grande

econômico-financeira na exploração dos serviços objetos desta lei, em
todos os seus aspectos , em todos os países do mundo, além das
perspectivas de estabilização da economia e da retomada do
crescimento econômico , garante um estímulo sem precedentes à
canalização de recursos privados para investimentos no setor.
Essas duas finalidades - justa competição e absorção dos
recursos privados - devem nortear todo o processo da reforma do setor
de

telecomunicações ,

com

a

cautela

permanente

de

evitar

o

agravamento de problemas sociais como o desemprego e o não
atendimento de regiões e segmentos da sociedade com acesso aos
serviços regulados.
Outro aspecto a realçar é o fato de que esta lei não privatiza
as atuais empresas estatais de telecomunicações, mas simplesmente
flexibiliza

a

participação

da

iniciativa

privada

no

setor

de

telecomunicações. As modificações introduzidas no Projeto de Lei nO
1.287/95, interpretado item por item neste parecer, subscrevem-se no
âmbito da intenção do projeto original e procuram fortalecer a sintonia do
seu mérito, com as referências de justa competição e de atração de
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recursos privados, sem criar custos sociais .
As principais modificações introduzidas foram:
Serviço Limitado no objeto da lei ;

inclusão do

não discriminação do capital

•
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estrangeiro - o projeto orig inal previa a discriminação de capital
estrangeiro,

com

a

participação

majoritária

do

controle

dos

concessionários de um capital de 51 %. O meu substitutivo , coerente com
a reforma feita na Constituição , extingue a discriminação entre empresa
brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro,
deixando liberado.
Basta que uma empresa seja constituída segundo as leis
brasileiras , com sede fora o território nacional , para que tenha direito a
concorrer nas licitações e ser concessionária para a prestação desses
r

serviços.
Outra

modificação

foi

a

instituição

de

empresas

independentes para a exploração de Serviço Móvel Celular já outorgado.
Uma das questões fundamentais é o estabelecimento de regime de justa
competição. Para que haja justa competição, é preciso que os
competidores tenham condições similares de igualdade de partida. Para
garantir as condições de igualdade de partida . Modificamos, então, a
proposta original , fazendo com que as atuais empresas exploradoras
possam se associar - ou mesmo agir individualmente - e criar empresas
associadas ou subsidiárias, ainda reforçado com um artigo específico , o
art. 6°, que permite que o Governo aliene a participação na exploração
hoje feita pelas empresas estatais.
Isso quer dizer que se abre a perspectiva de uma justa
competição, com igualdade de partida e condições similares de contrato
de concessão, na medida em que a banda "A" da telefonia celular, hoje
explorada pelas empresas estaduais, poderá sê-lo por uma empresa
privada imediatamente na hora em que entrará a banda "B", que já será
motivo de exploração para a iniciativa privada . Isso é importante, porque

•

as empresas estatais possuem amarras naturais, as amarras de gestão,
e têm de prestar contas a legislações muito rígidas , não têm agilidade
suficiente para competir com a iniciativa privada.
Então, nestas circunstâncras, a proposta original fazia com
que empresas privadas da banda "B" competissem com empresas
estatais, que não têm condições de dar resposta. Dessa forma, num
curto espaço de tempo, teríamos evidentemente a migração dos
assinantes da estatal para a empresa privada. Isso redundaria em
depreciação do patrimônio público , o que desejamos evitar.
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o

transporte de sinais de telecomunicações por satélite foi

totalmente regulamentado e fica aberto amplamente à iniciativa privada.
A destinação dos recursos provenientes da cobrança do
direito de outorga e de uso de freqüências também é clara em nosso
substitutivo, tanto para o Tesouro Nacional quanto para o funcionamento
do órgão regulador.
Finalmente, nessa primeira parte, desejo destacar que
fizemos também a instituição do órgão regulador de que trata o inciso XI,
do art. 21 da Constituição. Essa lei seria naturalmente eivada do vício de
inconstitucionalidade , o que, por certo, seria argüido, se não tivéssemos

•

,

o cuidado de criar um órgão regulador. Não obstante a criação desse
órgão regulador, sob o nome de Comissão Nacional de Comunicações,
têm a sua estrutura e atribuições

de serem regulamentadas por

legislação específica, da iniciativa do Poder Executivo. Se, decorrido o
prazo de seis meses, o Poder Executivo não se manifestar, a iniciativa

'"'"

legislativa será exercida cumulativamente pelos Poderes Executivo e

tO

"
U

'(;j

Lt)

~
~

:!:('I.I

Legislativo.
Prezados colegas, neste momento, desejo falar um pouco
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sobre a eficácia desta lei e sobre suas conseqüências. Na verdade, esta
lei , como disse de início, dá efetivamente conseqüência à abertura da

i ..J
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economia. Ainda temos de regulamentar várias outras áreas. A de ,
telecomunicações assume, em primeiro lugar, a posição de dar eficácia à
reforma econômica de abertura da economia, que até hoje só foi feita
através da redução de taxas alfandegárias.
Então, a lei resultante do Projeto de Lei n° 1.287, de 1995, na
forma do substitutivo que estamos propondo, assume, na prática, o início
da operacionalização da reforma constitucional pretendida com a PEC nO
3/95 e consubstanciada na Emenda Constitucional n° 8/95, Na realidade
marca o início da reforma econômica contida no Plano de Governo. A lei
proposta cumpre o que expressa o art, 21 , inciso XI, da Constituição
Federal, nada mais deixando a sobrestar a regulamentação da quebra
do monopólio das telecomunicações.
O mérito do texto substitutivo, ao explicitar o acolhimento à
legislação específica em vigor e harmonizar-se com a legislação em
geral (concessões , licitações etc ..), permite sua imediata aplicação nas
áreas que disciplina, possibilitando ao Governo, com os instrumentos de

•
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que

dispõe,

Iniciar

prontamente

a

flexibilização

do

setor

telecomunicações.
Outro

aspecto

na

eficácia

desta

lei,

diz

respeito

à

credibilidade das ações do Governo na abertura da economia. Os grupos
econômicos nacionais e estrangeiros já andam reticentes quanto às reais
intenções

das

autoridades

em

retirar

o

Estado

das

atividades

econômicas que domina, dando oportunidade aos recursos privados.
Simultaneamente, a concorrência dos mercados europeus e asiáticos
criam alternativas atraentes aos investimentos internacionais, reduzindo
a disponibilidade de recursos destinados à aplicação do mercado

,

brasileiro . A

lei,

portanto, fortalece

a

confiança

nas

intenções

governamentais e põe o mercado brasileiro imediatamente na disputa
das prioridades dos investidores.
A lei tem conseqüências, evidentemente. A lei devolve ao
Poder Executivo a responsabilidade pela aceleração do processo de
abertura do setor telecomunicações e cria a necessidade de imediatas
medidas subjacentes, para evitar incertezas e riscos na transição para o
novo modelo de exploração dos serviços, entre os quais cito:
1. Deve fortalecer as equipes nas funções regulatórias do
Ministério das Comunicações, onde o volume de atividades, somado
aquelas que já são envolvidas, pode criar um gargalo intransponível com
conseqüências negativas sobre a velocidade dos processos e as
qualidades das decisões. Talvez seja recomendável a contratação de
consultoria especializada internacional com experiência em processos
de abertura em outros países, para trabalhar em regime de tempo
integral coordenada por técnicos brasileiros.
2. Deve fortalecer as equipes executivas do Ministério das
Comunicações para dar curso adequado à analise dos processos
licitatórios e preparar os atos decisórios. Com assunção das funções de
órgão regulador, circunstancialmente desempenhadas pela TELEBRÁS,

l

a forma mais adequada será, mesmo que temporariamente, requisitar o
pessoal envolvido com essas matérias na empresa. O risco pode ser a
assunção simultânea de densidade corporativista contrária às reformas ,
mas se pode acreditar que o profissionalismo inerente aos quadros da
TELEBRÁS nesse nível e o exercício da autoridade dos executivos do
Ministério anularão os eventuais fatores reacionários.
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3. Deve transferir da TELEBRÁS para o Ministério das
Comunicações as funções regulatórias por ela exercidas no regime de
monopólio e que se tornam

...,

incompatíveis no regime de justa
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competição. Mesmo para as funções operacionais que a Telebrás
poderia continuar exercendo intra corporis, é recomendável a sua
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transferência às operadoras em benefício da transparência e do regime

.....

de justa competição. É o momento de a empresa assumir a forma pura

....... 0Z

de uma empresa holding financeira , voltada para a administração do
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ativo do Estado no setor, para o estabelecimento de prioridades' de
investimentos no planejamento integrado que agora deve ficar a cargo
do Ministério das Comunicações, para captação de recursos interno e
externo, enfim, para a mudança de atitudes monopolistas para uma nova
postura de eliminação de preconceitos que se tornaram anacrônico's. A
TELEBRÁS será um instrumento imprescindível para o Governo realizar
essa fase de transição.
4. Deve proceder a estudos imediatos na TELEBRÁS para o
estabelecimento dos critérios e do calendário da instituição das
empresas para exploração da banda A do Serviço Celular com a máxima
participação da iniciativa privada. O ideal seria que essas empresas já
estivessem operando no momento em que as empresas da 'banda "B"
entrassem em operação e com os respectivos controles a cargo da
iniciativa privada, livres , portanto, das amarras de gestão inerentes às
empresas estatais. A competição se iniciaria de forma mais transparente,
com as .condições de acesso mais equânimes na partida do novo
modelo. Isso passa a depender exclusivamente da vontade política do
Governo e do entendimento de que a perda de receita da banda A nas
operadoras estatais será compensada pela receita do acesso à rede e
pela liberação de recursos e investimentos para a expansão dos serviços
de telefonia convencional. O patrimônio imobilizado no serviço celular
nas estatais ficará preservado e, tudo indica, em crescente valorização,
nas novas empresas associadas .
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas são as
principais conseqüências do projeto de lei, tendo sempre a cautela do
estabelecimento

de

igualdade

no

objeto

social

das

empresas

concorrentes, com a possibilidade de estabelecer condições mais
equânimes nos termos dos contratos de concessão.

A transparência
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nas condições de acesso e de interconexão dos sistemas do serviço
m6vel celular em face das redes fixas, participação de recursos da
iniciativa

privada na composição do capital e nos investimentos das

empresas subsidiárias, informações homogêneas para compor os dados
de planejamento integrado de todo o sistema e a possibilidade de
cobrança do valor de outorga das empresas proporcionalmente ao
restante dos prazos de concessão, nos termos do novo contrato, foram
também preocupações que tive na oportunidade em que elaborei esse
substitutivo.
Feitas estas considerações sobre a Mensagem nO 98, que
encaminho ao Projeto de Lei nO 1.287, do Poder Executivo, esperamos
ter justificado a oportunidade do mérito da proposta e pedimos o apoio
!

de todos os companheiros para esta lei que será um marco histórico
para a abertura do setor de telecomunicações.
Na realidade, tivemos a oportunidade de, ainda no dia de
•

hoje, discutir internamente vários aspectos do presente projeto de lei e o
aperfeiçoarmos um pouco mais. Talvez ele não esteja perfeito, talvez
muitos dispositivos pudessem ser enriquecidos, mas foi o possível
nesses seis meses de trabalho feito com dedicação, com honestidade e
com a participação de todos os membros da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática e agora, com o pronunciamento
polltico do voto em plenário, pelos companheiros desta Casa.
Por conseguinte, peço a aprovação do mérito desta lei pelos
meus companheiros Deputados e Deputadas.
Sr. Presidente, era o que gostaria de apresentar neste
momento.
COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

SUBSTITUTIVO

AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

•

Olspóe sobre os sfHVlços de
te/ecomunlcaç6es e sua organizaç/Jo, sobre o
6tv/o regulador e dI outras provid'nc/a• •

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploraçlo de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
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Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado,
regulam-se por esta Lei, pelas leis nO 8.91l7/95 e 9.074/95 e no que for compatível,
pela legislação de telcomunicações em vigor.
Art. 2!' - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.

§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação,
interconectado à rede publica de teleo)municaçôes, e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

§ 2° - Sêrviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividadE! específica.

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunica~es
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,
realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofrequências prê-determinadas.
Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei. .
Parágrafo Único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de , Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes para
interconexão . com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em
condições similares as dos demais contratos de concessão de Serviço Móvel
Celular, respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo Único - As entidades que, de acordo com o
disposto neste artigo, se tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.
.

Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.

Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da
TELESRAs, ou de suas controladas, nas empresas constituídas na forma do
artigo 5D •
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Art. 7D - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado à prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.
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Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil , será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta lei.

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelO Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
do~ satélites 10calizarem-se em território brasileiro.
§ 2° - As entidades que, na data de vigência desta lei,
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante .o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil, têm assegurado o direito à concesBão desta exploração.
§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de SUé prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigência desta lei, já tenham sido alor.adas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

•
"

§

4° - O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somentEl poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.

/

Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga especifica,
nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

/

§ 1° - Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países.
§ 2° - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.
Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.

\

Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na exploração de serviços de telecomunicações
\ em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectibilidade e a
interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os respectivos
h{estadores dos serviços e o uso equitativo do competente plano de numeração.
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Art. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC
Órgão Regulador a que se refere o Art. 21, Inciso XI, da Constituição Federal,
com independencia decisória e autoRomia orçamentária e financ.eira. cuja
competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas em legislação específica,
devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional, no
prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta Lei, após o que a inicitiva
legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacional.
Parágrafo Único - O Ministério das Comunicações continuará
exercendo as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos
serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
Art. 14 - t: a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional, ficando o Poder Executivo
autorizado a fixar, por decreto, a parcela necessária ao pleno funcionamento do
Órgão Regulador.
Art. 15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela Lei nO 5.070, de 07 de julho
de 1966, que o instituiu.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das

Sessões---,::Je--lier1-f~

,

Relator

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA ME~
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO AO
PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE 1995

o

SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Para

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

.,
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Deputados,

passamos

a

relatar,

pela

Comissão

de

Trabalho,

Administração e Serviço Público, projeto de lei que dispõe sobre a
exploração do Serviço Móvel Celular e serviços de telecomunicações por
satélite.

o

projeto foi exaustivamente debatido na Comissão técnica

especializada, a Comissão de Comunicação. Pela Comissão do
Trabalho, despendemos algum tempo discutindo com o Relator e com as

,
f

Lideranças do Governo nas formas de buscar aperfeiçoar o texto original.
Hoje pela manhã introduzimos algumas alterações no texto
anteriormente apresentado à Comissão de Comunicação, todas elas
acatadas pelo Relator, o nobre Deputado Arolde de Oliveira. A primeira
delas foi a de deixar claro, logo no primeiro artigo, que os serviços que
estamos regulamentando submetem-se, além desta lei, às leis nOs
8.987, de 1995, e 9.094, de 1995.
Acredito

que se trata de inegável evolução,

porque,

submetemos os serviços ao que preceitua o art. 175 da Constituição
Federal, ou seja, deverão ser distribuídos mediante concorrência pública
e obedecerão aos princípios de defesa do interesse do cidadão usuário e
do cidadão consumidor.
Outra alteração que introduzimos, com a aquiescência do
Relator na Comissão de Comunicação, refere-se ao órgão regulador.Este
tem sido um tema bastante discutido, hoje, no Brasil. Discutimos o órgão
regulador do setor de energia elétrica, em projeto em tramitação nesta
Casa, pela criação da ANEL; estamos discutindo o órgão regulador das
comunicações e discutiremos o órgão regulador correspondente para a
área do petróleo.
Na proposta do Deputado Arolde de Oliveira, hã um avanço
significativo, ao art. 13 o seguinte:
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da

Constituição

Federal,

independência

decisória

orçamentária

e

competência,
serão

e

autonomia

financeira,

estrutura

estabelecidas

com

cuja

e

atribuições

em

legislação
1

específica, devendo o Poder Executivo
encaminhar projeto de lei ao Congresso
Nacional no prazo de seis meses, a
contar da vigência dessa lei, al?,.ós--o que a
.-/

iniciativa

le9islativa ·

cumulativamente

será

pelo

exercida
Congresso

Nacional",
Além disso, definimos também, por emenda do Deputado
Roberto Campos, que os recursos arrecadados provenientes das
cobranças de que trata este artigo .. conseqüentemente, das cobranças
de direito de exploração - irão para o Tesouro Nacional.
Na regulamentação do órgão regulador, teremos de fixar,
como na proposta do ANEL, órgão que substitui o DNAEE., o destino das
receitas provenientes de fiscaliza~lo, além de outras receitas, dando,
portanto, oportunidade ao Tesouro Nacional de reservá-Ias para fins
sociais.
j

Entendemos, portanto, que houve um grande avanço na
proposta competentemente elaborada pelo Deputado Arolde de Oliveira ,
Aproveito ainda a oportunidade para dizer que há um ponto
que deverá ser votado pelo Plenário sobre o qual não há consenso: a
participação do capital estrangeiro. A proposta do Deputado Arolde de
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Oliveira não estabelece limitações à participação no capital estra
ngeiro.
Por outro lado, há um destaque apoiado por alguns partidos que deve
ser
observado até mesmo pelos membros desses partidos, para evita
rmos
um retrocesso. Aprovar destaque modificando a cláusula proposta
pelo
Deputado Arolde de Oliveira seria aprovar um retrocesso em relaç
ão às
emendas constitucionais que já votamos acabando com a discrimina
ção
do capital estrangeiro.
Estes são, portanto, os principais comentários que faço em
relação à boa proposta apresentada pelO Deputado Arolde de
Oliveira .
Poderíamos, no meu entendimento , ter avançado mais, não
ficando ,
apenas na liberação da Telefonia Móvel Celular. Poderíamos ter
liberado
toda a telefonia móvel. Mas esse , infelizmente, não foi um ponto
de
consenso . Nesse sentido, reservo-me para posteriormente manifesta
r-me
sobre a questão.
Portanto, o parecer e o voto que profiro, em substituição à
Comissão de Trabalho , de Administração e Serviço Público,
são
favoráveis ao parecer apresentado pelo Deputado Arolde de Olive
i:

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRI BUT AÇÃ O AO PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE
199 5

o

SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Para emit ir

parecer. Sem revisão do orad or.) - Sr. Presidente , Sras .
e Srs.
c

Deputados, passo a apresentar o meu parecer ao Projeto de Lei
n° 1.287 ,
de 1995 .
Propõe o Poder Executivo a regulamentação da exploração
do Serviço Móvel Celular e das telecomunicações por satél
ite , na
ausência da lei a que se refere o inciso XI do art. 21 da Constituiç
ão.
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A lei de concessões e a legislação de telecomunicaçOes
recepcionada pela Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995,
dá amparo formal e material ao texto proposto, assegurando a aplicaçAo
de critérios aplicação de critérios para outorga de concessões e
permissões para exploração de serviço de telecomunicações.

o projeto trata também de abranger os denominados serviços
de valor adicionado, enquadrando-os no ordenamento jurídico vigente.
Os atos jurldicos vigentes de outorga de permissão para
)

exploração de serviços no módulo. celular foram preservados, pela
transformação destes em concessão.
O projeto estabelece os condicionamentos que devem
orientar a implantação e utilização, em nosso País, de satélites de
telecomunicações.
Finalmente, pelo projeto, assegur~-se à União o direito de
cobrar pelas concessões ou permissões para exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de rádiofreqüências.
A

medida

tem

grande

alcance

econOmico-social

no

atendimento de uma demanda, hoje fortemente reprimida, por serviços
modernos e abrangentes de telecomunicações.
Cabe a esta Comissão, na forma regimental, opinar sobre os
aspectos financeiros e orçamentários da proposta.
Voto do Relator.
Julgamos oportuna e inadiável a iniciativa sob exame,
entendendo que se faz necessário estabelecer condições para viabilizar
OI)
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a expansão e modernização das telecomunicações brasileiras, a curto
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prazo desonerando o setor público e imputando responsabilidade ao

~M

setor privado.
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Cumpre reconhecer que não há implicações orçamentárias
na medida proposta, motivo pelo qual não contraria nenhum dispositivo
do Plano Plurianual e da lei de Diretrizes Orçamentárias.
Nestas condições, votamos pela aprovação do Projeto de lei

nO 1.287 de 1995.
*

*

*

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

4
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PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por satélites e
dá outras providências.
Autor: Poder Executivo (Mensagem n° 1.335/95)
Relator: Deputado Arnaldo Madeira

I - RELATÓRIO

Propõe o Poder Executivo a regulamentação da exploração do
serviço móvel celular e das telecomunicações por satélites, na ausência da lei a que se refere
o inciso XI do art. 21 da Constituição.
A lei de concessões e a legislação de telecomunicações
recepcionada pela Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, dá amparo fonnal e
material ao texto proposto, assegurando a aplicação de critérios para a outorga de concessões
e pennissões para exploração de serviços de telecomunicações.

o Projeto trata, também, de abranger os denominados serviços
de valor adicionado, enquadrando-os no ordenamento juridico vigente.
Os atos j uridicos vigentes de outorga de pennlssao para a
exploração de servIço móvel celular, foram preservados, pela transfonnação destes em
concessão.

o projeto estabelece os condicionamentos que devem orientar
a implantação e utilização em nosso país, de satélites de telecomunicações.
Finalmente, pelo Projeto, assegura-se a União, o direito de
cobrar pelas concessões ou pennissões para exploração de serviços de telecomunicações e
pelo uso de radiofrequências.
A medida tem grande alcance econõmico-social no
atendimento de uma demanda, hoje, fortemente reprimida, por serviços modernos e
abrangentes de telecomunicações.
Cabe a esta Comissão, na fonna regimental, opinar sobre os
aspectos financeiros e orçamentários da proposta.

\
\

\
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U - VOTO DO RELATOR

Julgamos oportuna e inadiável a iniciativa sob exame, entendendo que
se faz necessário estabelecer condições para viabilizar a expansão e modernização das
telecomunicações brasileiras, a curto prazo, desonerando o setor público e imputando
responsabilidade ao setor privado.
Nada obstante, cumpre reconhecer que não há implicações
orçamentárias na medida proposta, motivo pelo qual não contraria nenhum dispositivo do
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orça~entárias .
Nessas condições, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.287/95 .

Sala de Comissões, em 08 de maio de 1996.

~
Deputado ARNALDO MADEIRA
Relator

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AO
PROJETO DE LEI N° 1.287-A, DE 1995.
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Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
matéria trata de regulamentar, no que for aplicável , a exploração do
Serviço Móvel Celular, de serviço de telecomunicações por satélite, bem
assim a utilização de posição orbital e de rádiofreqüência e a rede
pública de telecomunicações.
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, a ela compete apreciar a matéria quanto à admissibilidade,
(constitucionalidade e juridicidade do projeto em exame).
Designado por V.Exa., Sr. Presidente, para relatar em
plenário a proposição, concluo pelas preliminares de constitucionalidade,
juridicidade e admissibilidade estão plenamente atendidas, sublinhando
que esta nova legislação ajusta-se adequadamente às normas legais
vigentes.

)

--------------------------------------------------------------------~--

Atento, contudo, ao te·<to do substitutivo oferecido pelo
Relator da Comissão de Ciência Tecnologia, Comunicação e Informática
desta Casa, voto pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e pela aprovação deste projeto e do substitutivo oferecido pela Comissão
de Mérito.

É o parecer e voto pela aprovação da matéria.

COMISSÃO DE CONSTITUlÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Projeto de Lei n° 1.287/95, que dispõe sobre a
exploração do serviço móvel celular, sobre telecomunicações
por satélite e dá outras providências.
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Sr. Presidente,
Srs. Deputados,
Trata a matéria de regulamentar, no que for aplicável, a exploração de serviço
móvel celular, de serviços de telecomunicações por satélite, bem assim a utilização de
posição orbital e de radiofrequência e a rede pública de telecomunicações.
Conforme obser;va-se da exposição de motivos, o texto encontra supor formal e material na Lei de Concessões e na legislação de telecomunicações recepcionada pela
Emenda Constitucional nO 8, de 15 de agosto de 1995, assegurando a aplicação de critérios
justos para a outorga de concessões e permissões para exploração de serviços de
telecomunicações.
Nota-se, portanto, que busca-se preservar os atos j uridicos vigentes de outorga
de permissão para exploração de serviço móvel celular, transformando-os em concessão.
instituto que, doravante, presidirá o relacionamento com os interessados na exploraçao desse
serviço, assegurando-se á União o direito de cobrar pelas concessões ou permissões para
exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a ela compete
apreciar a matéria quanto a admissibilidade (constitucionalidade e juridicidade do projeto em
exame).
Designado por Vossa Excelência para relatar em plenário a proposição.
concluo que as preliminares de constitucionalidade, j uridicidade e admissibilidade estão
plenamente atendidas, sublinhando que esta nova legislação ajusta-se adequadamente as
normas legais vigentes.
Atento, contudo, ao texto substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, V O T O pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e pela apro\'ação deste projeto e do
substitutivo oferecido pela Comissão de Mérito.

É este o meu parecer e voto, ~5enhor Presid~nte, pel:l aprovação da matéria.

J--~
I

L--

Deputado AR Y KÁliA - Relator
PMDB/SP
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O artigo 7° e os snbsequentes passam a ter a seguinte redaçAo:

<D
"Art. r É instituído o Conselho Brasileiro de TelecoJTI!lllÍcações, como órgão regulador,
nos termos do artigo 21, XI, da Constituição Federal, com a competência;-composição e a
organização defrnidas nesta Lei.

§ 1° O Conselho Brasileiro de TelecomunicaçõeS será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica

§ 2° Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e dos
serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.
§ 3° O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Gera1 da União de 1996 a
fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do corrente ano.
Art. go Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:

I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário;
11 - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo orçamentário e
-demais normas que regem a Administração Pública;
m - elaborar a política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação;
IV - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução Normativa
destinada a:
a. promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da pesquisa e da
tecnologia brasileiras;
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de serviços de telecomunicações
e instituir sistemática para reajuste de tarifas e preços e, quando necessário, autorizar os seus
reajustes;
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especificações a serem observadas na
planificação da produção industrial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisjção destes bens, quando destinados ao
Sistema Nacional de Telecomunicações;
d estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e. estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações;
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de proposição
legislativa;
VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
VII - defmir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;

vm - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas de
serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;
XII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e cientifico,
desde que não existentes ou não regulamentados;
xm - definir padrões de qualidade dos serviços e de .desempenho das concessionárias,
permissionárias e autorizadas;

,
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XIV - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e Executivo;
xvn - sistematizar, por meio de regulamentação especifica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.

Art. 9" O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento interno que
entrará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.

Art. 10 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
I. um membro indicado pelo Ministério das Comunicações;
ll. um membro indicado pela lELEBRÁs S.A.;
ID. um membro indicado pela entidade representativa dos trabalhadores em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações;
V. um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.
1·

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologação do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2° Caso o Congresso Nacional, por maioria simples de votos, rejeite a homologação de
qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento na
área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, pennitida
uma recondução
§ 5° Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante
o exerci cio do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação exclusiva e
asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até o
fim do periodo que caberia ao substituido.
§ -r É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo
por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas;

§ go O membro do Conselho que faltar, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas, perderá
automaticamente o cargo.

Art. 11 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."

Justificação

Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo, parlamentares,
empresários, trabalh8dores, especialistas, etc.), é quanto à necessidade da existência de um ó~
regulador, tal como impõe o texto constitucional. Este consenso chega ao ponto de que o própno
Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma polltica com um órgão regulador severo
e independente. Podemos citar alguns exemplos de órgãos regulamentadores. No modelo norteamericano existe a Federal Comunications Comission - FCC, no inglês o Office Federal
Telecomunication - OFTEL, no canadense o Canadian Radio-Television and Telecomunication CRTC, nos demais países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que a grande
maioria opera em regime de monopólio estatal, ou, como no caso japonês, com a presença
marcante estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência, competência,
composição e organização previstas nesta emenda, à semelhança dos órgãos dos países citados,
fica constituido com autonomia. Em sua composição asseguramos ampla representação dos
setores envolvidos com o setor, de forma a torná-lo mais democrático.
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Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo texto
constitucional e do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o acatamento da
presente proposição,
Sala das sessões, 08 de maio de 1996

I

Adite-se ao art. 1° um parágrafo único com a seguinte redaçAo:

"§ 1° Na defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o principio da
reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta
Le1.'"
Justificativa

~

o

;::Z
~..J

,30..

A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta forma o principio da reciprocidade deve ser peIlIllinentemente exigiido
pelo Poder Público, É assim que se comportam os demais países, principaímente os chamados
países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os demais países quase

•
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sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um maior desenvolvimento.
Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996

,
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o § 2" do artigo 2° e o caput do artigo 3° passam a ter a seguinte redaçlo:
"Art. 2° .. .

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular semo outorgadas, por meio
de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes
direta ou indiretamente a brasileiros.
Art. 3° A explomção de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da
regulamentação, que tenham pelo menos 67010 do capital votante pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros.

Justificação
A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repetição do que ocorre na totalidade
dos paises do mundo desenvolvido, inclusive nos paises tidos como "berços do liberalismo
econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e estratégica do setor, cremos
que um máximo de 33% de participação de capital nã~brasileiro no controle acionário das
empresas é um percentual bastante amplo permitindo a importante presença de capitais externos,
sem contudo, alienar a acionistas estrangeiros o seu controle. Há ainda, reconhecido pelo próprio

210
relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois como admitir ~u~ cidadãos
não-brasileiros possam controlar este setor vital de nossa economia, se aos brasIleiros não é
facultado o mesmo em seus paises de origem?

Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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Senbor Praideote,

Requeremos a Vossa Excdência, com base no Regimento Interno
desta Casa, a apresentação de emenda substitutiva ao parágrafo 2°, artigo 11, do
substitutivo-B ao PL no. 1.287, de 1995, nos seguintes termos:
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão
ser outorgadas a empresas constituídas segwldo as leis brasileiras com sede e
administração no País.
i

................. .......... ...............
0

Parágrafo 2 É vedado a empresa e a governo estrangeiros o
controle, direto e indireto, do capital votante de empresas concessionárias dos serviços
objeto desta Lei.

Ju.tificativa

Trata-se, na verdade, de uma emenda de redação no sentido de
compatibilizar o tCllto do "caput" do artigo 11 com o seu parágrafo T . Pois, se há no

•

211
"caput" determinação expressa para que as concessões de telefonia móvel celular e de
transporte de sinais de telecomunicações por satélite sejam outorgados somente para
empresas brasileiras, constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no
Pais, não há como deixar que o parágrafo 1:' libere o controle acionário dessas
concessionárias para as empresas estrangeiras, proibindo apenas os seus respectivos
govecnos. Existe, assim, no presente caso, uma contradição em tecmos, que precisa,
portanto, sec corrigida para não anular os efeitos jurídicos do artigo 11 .

r

Inclua-se onde couber :
"Art.
As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações são obrigadas a
aplicar, no Brasil, pelo menos I % de seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e, entre outros, formação e capacitação de especialistas e o desenvolvimento de
equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta."
Justificação

o

setor de telecomunicações é uma das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é imprescindível o permanente investimento
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o Sistema Telebrás,
responsável por diversas inovações na telefonia mundial. A presente emenda, portanto, tem por
objetivo, manter e até ampliar, agora com uma Dlaior participação da iniciativa privada, os níveis
de investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, materiais, serviços e
na formação e capacitação de especialistas.

Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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Deputado Inác;io Arruda
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EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBS11TIJTIVO "B" DO PROJETO DE LEI N"

\. {::. j N'i ) ·i
EMENDA ADITIVA

'"'"

Acrescente-se ao Substitutivo "B" do
Projeto de Lei a seguinte emenda aditiva:
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"Art. É a União autorizada a alienar, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses a telefonia cabeada e a celular banda "A" num único processo licitatório.

~

..,0

.... Z

JUSTIFICATIVA

2!-..J

.3 a.

A presente emenda visa, precipuamente, a evitar o depreciamento do
patrimônio público, obrigando a União ao conceder exploração conjunta da telefonia cabeada
e a telefonia celular" A· realizar processo licitatório único impedindo com isso a alienação de
apenas os serviços mais rentáveis em detrimento de todo o conjunto do Serviço Móvel
Celular.

O
Deputa
Vice-Lí er do Bloco PFUPTB

, - - - - - /IODO DE W H2 ------,

SUBSTITUTIVO 8
1287

!

95

}

( ] SllIESSll'oI
( ] AIlUTIMTlI'oI

( ] SlISTlTUTIVA

P.LENARIO
AUTOR

l DE7l/TlOO

PAlImO

PfL

LUIZ /'laREIRA
TEITOIJJSTTnCAW

0<] IiDITlVA DE

( ] IIODIFICATM

TBlAr=/i " 1.
I.f

INSIRA-SE NO ART. 22, § 1 2 , "IN fINE", A EXPRESSA0
COLETIVO", fICANDO O § 12 CO/'l A SEGUINTE REDAÇAO:
Art. 22
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§ 1º - "Ser viço Móve l Celu lar é o serv iço de
telec omuni caçõ es móve l terre stre , aber to à corre spon
dênc ia públ ica,
que
utili za siste ma de radio comu nicaç ões com técn ica
celu lar, inter cone ctado à rede públ ica de telec omu nica ções , e aces
sado por meio de termina is port átei s, tran spor táve is ou veic ular es,
de uso indi vidu al ou
cole tivo ."

JUS T I F I C A T I V A
A prop osiçã o tem por obje tivo conf erir maio r abra
ngên cia
ao conc eito de Serv iço Móve l Celu lar, de. form a
a poss ibili tar tam bém o uso cole tivo dos term inais port átei s.
Embo ra o apar elho celu lar
,: aprs ente cara cter ístic as que o cond uza ao uso prep onde rante ment e in; divi dual , enten demo s que sua fina lidad e també
m pode vir a se pres tar
I ao uso cole tivo . Isto ocor re part icula rmen te nas
loca lidad es onde
:' não exist em linh as físic as e o siste ma de rádio
apre sent a-se muit o
! oner oso. Como exem plo, ~ito que, no meu ESta do, a TELEBAHIA
já desI tino u, em algum as loca lidad e, term inais para uso cole tivo , em aten dime nto à dema nda de deter mina das comu nicad es.
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PL EN ÁR IO
N° 8
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator a
seguinte
redação:
Art. 13 ....................... .... ............... .... ... .. .. ............................... .. .....
..... ... .. .. ......... .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que
seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC , exercerá as funçõ
es de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscal
ização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
JUSTIFICATIVA
A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegurar
aa Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições
e competências de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto, na legislação de teleco
municações em vigor.

,214
Trata-se, assim, de explicitar, no texto que se pretende ~Iterar, essas funções
regulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscahzaçao dos serviços de
telecomunicações.
Sala das sessões, 09 de maio de 1996

~-~- .J>

3L - >,">

~

- ~~t~~
l~àq::~~---=-__

li 'Ay;qotl X;C~"7- (:::.S J:~

fi Ivvb' {j

Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências,
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 .... ......... ... .... ... ... ... ...... .. ..... .... .... ........ .......... ...... ....... .... ......... .... .
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos casos que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso 11,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promUlgação desta lei.
Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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PROJ ETO DE LE I N° 1.287, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

VOTAÇÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995, QU E
DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR, SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; TENDO
PARECERES DAS COMISSÕES: DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO, PELA APROVAÇÃO, COM ADOÇÃO DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DE
PLENÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁ TlCA (RELATOR: SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA); DE CIÊNCIA E
PELA APROVAÇÃO, COM
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁ TICA,
SUBSTITUTIVO (RELATOR: SR. AROLDE DE OLIVEIRA); DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO,
PELA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENT ÁRIA (RELATOR: SR. ARNALDO
E JUSTIÇA
E DE
REDAÇÃO, PELA
MADEIRA);
E DE CONSTITUIÇÃO
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA DESTE E DO
SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (RELATOR: SR. AR Y KARA). PEN DENTE DE
PARECERES ÀS EM ENDAS DE PLENÁRIO DAS COMISSÕES: DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁ TICA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO.

A MATÉRIA TEVE SUA VOTAÇÃO ADIADA NA SESSÃO DO DIA 09 DE MAIO DO
CORRENTE ANO.

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO, EM SUBSTITUiÇÃO À
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO, CONCEDO A
PALAVRA AO SR. DEPUTADO ..... ...... JOSÉ CARLOS ALELUIA .... ... .

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, CONCEDO A PALAVRA AO SR.
DEPUTADO .. .. .. AROLDE DE OLIVEIRA ............ ...

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO .. ..... ARNALDO
MADEIRA .... .... .. .

PARA OFERECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO
... .. ARY KARA ....... .

PASSA-SE À VOTAÇÃO.

SOBRE A MESA REQUERrMENTO NOS SEGUINTES TERMOS:
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EM VOTAÇÃO O
SUBSTITUIÇAO À

SUBSTITU~~FERECIDO

/jYJ/l-/'
PELO RELATOR DESIGNADO EM

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁ TICA, RESSALVADOS OS DESTAQUES.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .

(SE APROVADO)

FICA PREJUDICADO O PROJETO DE LEI INICIAL E TODAS AS EMENDAS,
RESSAL V ADAS AS OFERECIDAS AO SUBSTITUTIVO E TODOS OS DESTAQU ES.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO B AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado,
regulam-se por esta Lei, pelas leis n° 8.987/95 e 9.074/95 e no que for compatível,
pela legislação de telcomunicações em vigor.
Art. 2° - A organização dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei 4.117 , de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.

§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pública, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação,
interconectado à rede publica de telecomunicações, e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.

§ 2° - Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que
sejam estes uma mesma pessoa , ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,
caracterizado pela realização de atividade específica.
§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,

1
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realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações,
radiofrequências pré-determinadas.

utilizando

Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos , renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei .
Parágrafo Único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de Telecomunicações ficam obrigadas a tornar disponíveis suas redes para
interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei , em
condições similares as dos demais contratos de concessão de Serviço Móvel
Celular, respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo Único - As entidades que, de acordo com o
disposto neste artigo, se tornem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir, isoladamente ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.
Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÃS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.
Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação das participações societárias da
TELEBRÃS , ou de suas controladas, nas empresas constituídas na forma do
artigo 5°.
Art. 7° - O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado à prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por prazo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.
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Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil , será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta Lei .

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos satélites localizarem-se em território brasileiro.

§ 2° - As entidades que, na data de vlgencia desta Lei ,
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil , têm assegurado o direito à concessão desta exploração.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigência desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

§

4°
O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades , dependerá de outorga especifica ,
nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.
§ 1° - Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil , admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países.
§ 2° - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.
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Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.
Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na exploração de serviços de telecomunicações
em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectibilidade e a
interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os respectivos
prestadores dos serviços e o uso equitativo do competente plano de numeração.
Art. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC
-, Órgão Regulador a que se refere o Art. 21, Inciso XI, da Constituição Federal,
com independencia decisória e autonomia orçamentária e financeira , cuja
competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas em legislação específica,
devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional, no
prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta Lei, após o que a inicitiva
legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacional.
Parágrafo Único - O Ministério das Comunicações continuará
exercendo as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos
serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
Art. 14 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional, ficando o Poder Executivo
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autorizado a fixar, por decreto, a parcela necessária ao pleno funcionamento do
Órgão Regulador.
Art. 15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela Lei nO 5.070, de 07 de julho
de 1966, que o instituiu.
Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das

Sessões~--de---mr'H1Q6

Relator
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PROJETO DE LEI n° 1287/95
Emenda n°- - -- O artigo 7° e os subsequentes passam a ter a seguinte redação:
,

"Art. 7° E instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão regulador,
nos termos do artigo 21 , Xl, da Constituição Federal, com a competência, composição e a
organização definidas nesta Lei .

§ 1° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.
§ 2° Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e dos
serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.
§ 3° O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Geral da União de 1996 a
fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do corrente ano.
Art. 8° Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:

I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário ~
fI - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo orçamentário e
demais normas que regem a Administração Pública;
m - elaborar a política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional , para posterior aprovação;
IV - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução Normativa
destinada a:
a. promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da pesquisa e da
tecnologia brasileiras;
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de serviços de telecomunicações
e instituir sistemática para reajuste de tarifas e preços e, quando necessário, autorizar os seus
reajustes;
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especificações a serem observadas na
planificação da produção industrial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens, quando destinados ao
Sistema Nacional de Telecomunicações;
d. estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via saté1ite;
e. estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações;
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de proposição
legislativa;
VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
VII - definir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;
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VIII - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações;
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas de
serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;
XII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e científico,
desde que não existentes ou não regulamentados;
XIII - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias,
pennissionárias e autorizadas;
XIV - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e Executivo;
XVIl - sistematizar, por meio de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.
Art. 9° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento interno que
entrará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Art. 10 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
I. um membro indicado pelo Ministério das Comunicações;
II. um membro indicado pela TELEBRÁS S.A .;
fII. um membro indicado pela entidade representativa dos trabalhadores em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações;
V. um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologação do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2° Caso o Congresso Nacional , por maioria simples de votos, rejeite a homologação de
qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento na
área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, permitida
urna recondução
§ 5° Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante
o exercício do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação exclusiva e
asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até o
fim do período que caberia ao substituído.
§ 7° É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo
por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas;
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§ 8° O membro do Conselho que faltar, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas, perderá
automaticamente o cargo.
Art. 11 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."

Justificação
Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo, parlamentares,
empresários, trabalhadores, especialistas, etc.), é quanto à necessidade da existência de um órgão
regulador, tal como impõe o texto constitucional. Este consenso chega ao ponto de que o próprio
Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma política com um órgão regulador severo
e independente. Podemos citar alguns exemplos de órgãos regulamentadores. No modelo norteamericano existe a Federal Comunications Comission - FCC, no inglês o Office Federal
Telecomunication - OFTEL, no canadense o Canadian Radio-Television and Telecomunication CRTC, nos demais países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que a grande
maioria opera em regime de monopólio estatal, ou, como no caso japonês, com a presença
marcante estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência, competência,
composição e organização previstas nesta emenda, à semelhança dos órgãos dos países citados,
fica constituído com autonomia. Em sua composição asseguramos ampla representação dos
setores envolvidos com o setor, de forma a tomá-lo mais democrático.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo texto
constitucional e do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o acatamento da
presente proposição.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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PROJETO DE LEI N° 1287/95

Emenda n° - - - - Adite-se ao art. 10 um parágrafo único com a seguinte redação:

"§ 1o

Na defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o princípio da
reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta
Lei. "
.

Justificativa
A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta forma o princípio da reciprocidade deve ser permanentemente exigiido
pelo Poder Público. É assim que se comportam os demais países, principalmente os chamados
países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os demais países quase
sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um maior desenvolvimento.
Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996

Deputado Inácio Arruda
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PROJETO DE LEI N° 1287/95
Emenda n°

-----

O § r do artigo r e o caput do artigo 3° passam a ter a seguinte redação:

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por meio
de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes
direta ou indiretamente a brasileiros.
Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da
regulamentação, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros.

Justificação
A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repetição do que ocorre na totalidade
dos países do mundo desenvolvido, inclusive nos países tidos como "berços do liberalismo
econômico" . Ao partir da inquestionável importância econômica e estratégica do setor, cremos
que um máximo de 33% de participação de capital não-brasileiro no controle acionário das
empresas é um percentual bastante amplo permitindo a importante presença de capitais externos,
sem contudo, alienar a acionistas estrangeiros o seu controle. Há ainda, reconhecido pelo próprio
relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois como admitir que cidadãos
não-brasileiros possam controlar este setor vital de nossa economia, se aos brasileiros não é
facultado o mesmo em seus países de origem?

Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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Deputado Inácio Arruda
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

E.MENDA SUBSTITUTIVA

Senhor Pl'esidente~

Requeremos a Vossa Excelência, com base 1i0 Regimento Interno
desta Casa, a apresentação de emenda substitutiva ao parágrafo 2", al1igo 11, do
substitutivo-B ao PL 110. 1.287, de 1995, /lOS seguintes termos:
ArL 11 - As cOllcessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transpo11e de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão
ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com sede e
administração no País.

Parágral0 2" É vedado a emp ..esa e a governo estrangeiros o
controle, direto e indireto, do capital votante de empresas concessionárias dos serviços
objeto desta Lei.

Justificativa

Trata-se, na verdade, de uma emenda de redação no sentido de
compatibiliar o texto do "caput" do artigo 11 com o seu parágrafo 2°. Pois, se há no
"caput" determinação expressa para que as concessões de telefonia móvel celular e de
transporte de sinais de telecomunicações por satélite sejam outorgados somente para
empresas brasileiras, constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no
País, não há como deixar que o parágrafo 2° libere o controle acionário dessas
concessionárias para as empresas estrangeiras, proibindo apenas os seus respectivos
governos. Existe, assim, no presente caso, uma contradição em termos, que precisa,
pOl1anto, ser corrigida para não anular os efeitos jurídicos do aI1igo 11 .

das Sessões, em 08/05/96.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI n° 1287

Emenda nO- - - - -

Inclua-se onde couber :

" Art.
As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações são obrigadas a
aplicar, no Brasil, pelo menos 1% de seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e, entre outros, fonnação e capacitação de especialistas e o desenvolvimento de
equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta. "

J usti fi cação

o

setor de telecomunicações é urna das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é imprescindível o pennanente investimento
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o Sistema Telebrás,
responsável por diversas inovações na telefonia mundial. A presente emenda, portanto, tem por
objetivo, manter e até ampliar, agora com uma maior participação da iniciativa privada, os níveis
de investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, materiais, serviços e
na fonnação e capacitação de especialistas.

Sala das sessões, 08 de maio de 1996

Deputado lná~io Arruda
PCdoB-CE
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INSIRA-SE NO ART. 2º, § 1º, "IN FINE", A EXPRESSA0

"OU

COLETIVO", FICANDO O § 1º COM A SEGUINTE REDAÇAO:
Art. 2º

....

§ 1º - "Serviço M6vel Celular i

o servlço de teleco-

municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública,

que

utiliza sistema de radiocomunicações com ticnica celular, interconec-

OI

tado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de ter-

(1) 1 minais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual ou
0: 1 coletivo."

WI

)

JUS T I F I C A T I V A

O
Z

A proposição tem por objetivo conferir mal0r abrangência

(1) 1

WI ao conceito de Serviço M6vel Celular, de forma a possibilitar tam -

:~

I

e -- ,
:J I
-

I

Embora o aparelho celular

bim o uso coletivo dos terminais portáteis.

aprsente características que o conduza ao uso preponderantemente in-

'V I

, dividual,

~ t

entendemos que sua finalidade também pode vir a se prestar

t.n l ao uso coletivo.

Z I não
~
I

existem linhas físicas e o sistema de rádio apresenta-se muito

oneroso.
I

Isto ocorre particularmente nas localidades onde

tinou,

Como exemplo, cito que,

no meu EStado, a TELEBAHIA já des-

em algumas localidade, terminais para uso coletivo, em aten-

dimento à demanda de determinadas comunicades.
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rmO/JlSTIFICACAO

INSIRA-SE NO ART. 2º,

§ 1º, "IN fINE", A EXPRESSA0

"OU

COLETIVO", FICANDO O § 1º COM A SEGUINTE REDAÇAO:
Art. 2º

• • • •

~

§ 1º - "Serviço M6vel Celular

o serviço de teleco-

municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública,

que

utiliza sistema de radiocomunicações com t~cnica celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de ter-

OI
Ul ! minais

portáteis, transportáveis ou veiculares,

de uso individual ou

0: 1 coletivo."

lU l

:>

JUS T I F I C A T I V A

O
Z

A proposição tem por objetivo conferir maior abrangência
ao conceito de Serviço M6vel Celular, de. forma a possibilitar tam b~m

o uso coletivo dos terminais portáteis.

Embora o aparelho celular

: : aprsente características que o conduza ao uso preponderantemente in'V I

~

; dividual,

(J)

Z I

~

entendemos que sua finalidade tamb~m pode vir a se prestar

ao uso coletivo.

Isto ocorre particularmente nas localidades onde

I' não existem linhas ffsicas e o sistema de rádio apresenta-se muito
!, oneroso .
tinou,

.

Como exemplo, cito que, no meu EStado,

em algumas localidade,

a TELEBAHIA já des-

terminais para uso coletivo, em aten-

dimento à demanda de determinadas comunicades.
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INSIRA-SE NO ART. 2º, § 1º, "IN FINE",

A EXPRESSA0

"OU

COLETIVO", FICANDO O § 1º COM A SEGUINTE REDAÇAO:
Art.

2º

....
~

§ 1º - "Serviço M6vel Celular

o serviço de teleco-

municações m6vel terrestre, aberto à correspondência pública,

OI

que

utiliza sistema de radiocomunicações com

t~cnica

tado à rede pública de telecomunicações,

e acessado por meio de ter-

celular, interconec-

(J) I minais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual ou
0:1 coletivo."

WI

;,

JUS T I F I C A T I V A

O
Z

A propos1çao tem por objetivo conferir maior abrangência
ao conceito de Serviço M6vel Celular, de forma a possibilitar tam bém o uso coletivo dos terminais portáteis.

Embora o aparelho celular

- , aprsente caracter1sticas que o conduza ao uso preponderantemente in~

_

I

'V I

~

: dividual, entendemos que sua finalidade também pode vir a se prestar

~ I ao uso coletivo.

Z I

~

Isto ocorre particularmente nas localidades onde

I' não existem linhas físicas e o sistema de rádio apresenta-se mui to
que, no meu EStado, a TELEBAHIA já desi oneroso. Como exemplo, cito
•
i tinou, em algumas localidade, terminais para uso coletivo, em atendimento à demanda de determinadas comunicades.

x·x·x·
, , " ·x·" ·X·" ·x·" ·X·X·
, ,

-

/

01 ! o'J'/ qG
MlA

I

i\SSIMlIlA

•
\

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator a segu inte
redação:
Art. 13 ................. ..... ....................... .......... ........... .. ................................... ....... ...
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC , exercerá as funções de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.

JUSTIFICATIVA

A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegurar aa Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições e competências de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto, na legislação de telecomunicações em vigor.
Trata-se, assim , de explicitar, no texto que se pretende alterar, essas funções
regulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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CÂM ARA DOS DEP UTA DO S

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências .
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator
a seguinte
redação:
Art. 13 ... ............................................................... .. ..................
.......................... .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que
seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funç
ões de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação , outorga e fisca
lização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.

JUSTIFICATIVA
A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegu
rar aa Ministério
das Comunicações , durante a fase de transição, as atribuições
e competências de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto , na legislação de tele
comunicações em vigor.
Trata-se , assim , de explicitar, no texto que se pretende alterar,
essas funções
regulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalizaç
ão dos serviços de
telecomunicações.

Sala das sessões , 09 de maio de 1996
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CÂM ARA DOS DEP UTA DO S

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências .
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator
a seguinte
redação :
Art. 13 .................... .. ...... .. ............... ... ..... .. .. ....... .. ... ..................
......................... .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que
seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funç
ões de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fisca
lização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.

JUS TIFI CAT IVA
A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegu
rar aa Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições
e competências de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto , na legislação de tele
comunicações em vigor.
Trata-se , assim , de explicitar, no texto que se pretende alterar,
essas funções
regulatórias , imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalizaç
ão dos serviços de
telecomunicações.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995

Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.

Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 ...... .......................... ............ ................ ...... .. ... ........................... .
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos casos que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso li ,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promulgação desta lei .

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.

Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 ................................... .. ........................ ... .... .. ..... .. .. ..... ...... ........ .
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado , nos casos que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso 11 ,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promulgação desta lei.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995

Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.

Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 ... .. ................ ....... .... .. ................... .. .............. ..... ....... ..... ............ .
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado , nos casos que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso 11,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promulgação desta lei.

Sala das sessões, 09 de maio de 1996

I

~

'

, ,
I

•

.- "

~

!

,LJyt<jàrl
\

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

~

f<Y1)~

CÂM ARA DOS DEP UTA DO S

EMENDA DE PLENÁRIO

PROJETO DE LE I N° 1.287, DE 1995
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências .
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
Art. 11 ... ............ ... ........ .......... ....... ............................. ..................
........

.

Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado, nos caso
s que o
interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou eliminar a exig
ência contida no inciso 11 ,
cuja vigência será extinta a partir de cinco anos da promulgação
desta lei .

Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO "B" DO PROJETO DE LEI N°

~
(jzg~/qS)

EMENDA ADITIVA

•

Acrescente-se ao Substitutivo "B" do
Projeto de Lei a seguinte emenda aditiva:
,

"Art. E a União autorizada a alienar, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses a telefonia cabeada e a celular banda "A" num único processo licitatório.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa, precipuamente, a evitar o depreciamento do
patrimônio público, obrigando a União ao conceder exploração conjunta da telefonia cabeada
e a telefonia celular "A" realizar processo licitatório único impedindo com isso a alienação de
apenas os serviços mais rentáveis em detrimento de todo o conjunto do Serviço Móvel
Celular.

Sala das Sessões, em 08 de maio de 1996.

l4"cuDeputado
ULO HESLANDER
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRES

•

ENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,
.{ ~
~~_-f--~

Nos termos regimentais, requeremos preferência para votaçã das emendas de
números: 18, apresentada na Comissão; 08 de Plenário; e a aglutinativa apresentada
pelo Dep. Benito Gama e outros.

Sala das sessões,

,
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PROJETO DE LEI N° 1.287-C/95

1 fA

Dispõe sobre a exploração do serviço móvel celular, sobre Telecomunica ões Ft?'#"V
Satélites e dá outras providências.
J
EMENDA AGLUTlNATIV A

( t. t.-..A.vv&) ~ 2 -t, 7

çÚ.

f1 ~ ~ "rtA v"\

fi ~

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 a seguinte redação :

Art. 11 . . ........... ............. ........... .... .................... .......................... ... ....... .. ................ .

Parágrafo Único. Nos três anos seguintes à publicação desta lei, o Poder Executivo
poderá adotar, nos casos em que o interesse nacional assim o exigir, limites na composição
do capital das empresas concessionárias de que trata este artigo, assegurando que, pelo
menos, 51 % do capital votante pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros.

Sala da Sessões, 14 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

~
EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOLJ"LJ

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 , I, do Regimento Interno, requeremos DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO da emenda nO 18 apresentada perante a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, ao Projeto de Lei nO 1.287 -A/95 .

(r

. 2(

W'a

r"r ~ ""'~I

Sala das sessões, 09 de maio de 1996.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA

~

ARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 , I, do Regimento Interno, requeremos DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO da Emenda nO 08 de Plenário ao Projeto de Lei nO
1.287 -C/95 , de autoria do Deputado Benito Gama.

Sala das sessões,

~

de maio de 1996.
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Reque iro a Vossa Excelência, nos termos do art. 161 , inciso I, do
Regimento Interno, destaque para votação em separado
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Sala das Sessões, 14
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SUBSTITUTIVO "B"AO PROJETO DE LEI N° 1.287 , DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE -

D. '- S

.
Senhor Presidente

L

\l{

Com fundamento no art. 161 , i ciso lI, alínea " e", do
\À'"
'~ ">. V\
~L '"y" :- ,.-::
)
Regimento Interno, requeiro destaque para -afr .ção da Emenda
Modificativa nO 31/96, de minha autoria, apresentada perante a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, ficando , em conseqüência,
prejudicada a redação do art. 1° do Substitutivo em epígrafe.

Sala das Sessões, em
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SUBSTITUTIVO " B" AO PROJETO DE LEI N° ] .287 , DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

D· J, S

Senhor Presidente

Com fundamento no art. 161 , inciso 11, alíne~"e", do
.
v c..-í~ e nA ~"I\
~
RegImento Intenlo, reque1ro destaque para fll" uvaç~u da
menda
Modificativa e Aditiva nO 32/96, de minha autoria, apresentada perante a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, ficando , em
conseqüência, prejudicada a redação do § 1° do art . 2° do Substitutivo " B"em
epígrafe.
.

(Observe-se que, com a transfonnação do § 4° do art . 2° do
Substitutivo " A" no parágrafo único do art. ] O do Substitutivo " B", onde se lê
§§ 5° e 6° na Emenda, leia-se " §§ 4° e 5°").

Sala das Sessões, em

Depu
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995 (SUBSTITUTIVO "B" - CCTCI)

REQUERIMENTO DE DE J'AQUE

Senhor Presidente

Com fundamento no art. 161 , inciso lI, letra "g", do
Regimento Interno, requeremos destaque supressivo do § 2° do art. 2° e, por
via de conseqüência, também do art. 7°, constantes do Substitutivo B ao
Projeto de Lei nO 1.287, de 1995, ofertado pelo Relator junto à Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, à consideração de que o
"Serviço Limitado", que é objeto dos referidos dispositivos, já se encontra
disciplinado na Lei n° 4.117, de 1962, e não necessita, portanto, de definição
nova, a qual, de resto, limita a atividade empresarial na espécie.
\

\
\

Sala das Sessões, em

I'

de maio de 1996.
I

t

r.
Deputado PEDRINHO ABRÃO

Líder do PTB

"~~0

Deputado

PÃ~LO HESLANDER
PTB/MG
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SUBSTITUTIVO "B" AO PROJETO DE LEI N° 1.287 , DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente

<

Com fundamento no art. 161 , inciso fi , alínea " e;; do
.
.
d
vOí~ e"rY1 -~,.( aA 0 d
Regunento Intemo, requeiro -estaque para 8fWrVãçltü da Emen a
Modificativa e Aditiva na 34/96, de minha autoria, apresentada perante a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, ficando, em
conseqüência, prejudicada a redação do art. 4° e seu parágrafo único do
Substitutivo "B"em epígrafe .

Sala das Sessões, em

~ de

1
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REQUERiMENTO

Senhor Presidente,

Requeremus a Vussa Excd2ncia. nus lennus regimenlais,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO Ewl SEPARADO do artigo 4°, do
Substitutivo ao Projeto de Lei nU 1.287-B, de 1995.

Sala uas Sessões, em 09í05/96.

eputado
ia no Zica
Líder em exercício do PT
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PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995 (SUBSTITUTIVO

" - CCTCI)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requer destaque supressivo do
parágrafo únjco do art. 4° e do
art. 5° do Substitutivo "B" ao
Projeto de Lei n° 1.287, de 1995.

Senhor Presidente

Com fundmnento nos arts. 101 , inciso ll , alínea "b", n° 4,
16] , inciso II, letra "g", e 162 do Regimento lnten1o, requeremos destaque
supressivo do parágrafo único do art. 4° e do art. 5°, constantes do
Substitutivo B ao Projeto de Lei n° 1.287, de 1995, ofertado pelo Relator junto
à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfonnática.

J \

'I

fi

Sala das Sessões, e? l I de nrai de 1996.
I

I

\~d / ~/\ _
Deputado PEDRINHO ABRAO
Líder ~01TB

É/~ua{ ,

Deputado PAULO HESLANDER
PTB/l\lG
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, votação em separado da Emenda
no. 17/96, ao Projeto de Lei no. 1287/95, apresentada junto à Comissão de
Ciência e Tecnologia , Comunicação e Informática .

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996

é

( ----

Deputado MARCELO BARBIERI
/ . (PMDB-S~)

4~,..a~ ~ L--<:.....-<:-<~?'
\

'rf

).

EXCELENTíSSIMO SENHOR
DEPUTADO Luís EDUARDO MAGALHÃES
PRESIDENTE DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
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EMENDA

Dá nova redação ao Parágrafo Único do artigo 4°.

Art. 4° - ...
Parágrafo Único - As entidades concessionárias do Serviço

o

Móvel Celular deverão constituir, a contar da vigência desta Lei,
empresas independentes que as sucederão na exploração do
Serviço.

(fJ

a:
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JUSTIFICAÇÃO
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texto proposto pelo Relator para o arti go 4°, como ele próprio
argumenta em seu relatório, objetiva a completa abertura do mercado brasileiro à
exploração dos serviços de telecomunicações via satélite, em qualquer de suas
modalidades, mediante outorga específica e acesso a partir do território nacional ou do
extenor.
Entretanto, o parágrafo único do art. 4°, ao estabelecer o prazo de
até 18 meses para que as entidades concessionárias do Serviço Móvel Celular constituam
empresas independente que as sucederão na exploração do referido Serviço, debilita o
sistema Telebrás no mercado de ações, podendo causar prejuízos aos seus acionistas
minoritários.
A eliminação do prazo faz-se necessária para permitir um processo
que não cause danos aos proprietários do sistema e para assegurar procedimentos e
proteçoes aos aCIOnIstas mmontanos.
A introdução do prazo engessa o sistema e afronta o próprio espírito
da lei que é o de estimular a livre competição entre os vários agentes que irão explorar, no
-
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caso, o Serviço Móvel Celular. São as próprias forças do mercado que vão detenninar o
prazo para que as entidades concessionárias constituam as empresas independentes que
explorarão o Serviço, podendo elas se constituir até mesmo antes dos 18 meses fixados
pelo relator.

Sala da Comissões,

"o:
(I)

MARCELO BARBIERI
Deputado Federa~ / PMDB - SP
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requen:mos a Vossa Ex(;d€nóa, nos lennos regiInenlais,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO tio artigo 5/), do
Substitutivo ao Projeto de Lei n" 1.287-B, de 1995.

Sala uas Sessões, em 09/05/96.

~ ~

DêputatlOl/âaD~

Líder em exercício do PT
-r-
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SUBSTITUTIVO " B"AO PROJET

DE LEI N° 1.287, DE 1995

REQUERIMENTO DE DEST AQlJE -

U. /~ S

Senhor Presidente

Com fWldamento no art. 161 , inciso rI, alínea "e'~ do
.
.
d
~~ Gt.:Yl ~At2AO~
Regllnento Intemo, requeIro
estaque para ~~açao da Emenda
Modificativa nO 35/96, de minha autoria, apresentada perante a Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comwlicação e Infonnática, ficando , em conseqüência,
prejudicada a redação do art. 5° do Substitutivo "B"em epíf:,'Tafe.

Sala das Sessões, em

2> de

De

1
GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

de 1.996

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQU E Ril\'lEN TO

Seuhor P resideute,

Rt=qUt=It=IIlOS a Vossa Excd&náa, nos lt=I1IlOS do ináso 1,
do artigo 161, UO Rt=glllt=nlo lnLt=nlO, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
Efil SEP ARADO do Art. 6° do substitutivo B do Sçllhor Rdator,
deputado Molde de Oliveira, na Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação t= lnfoIInálica ao PL nO1.287, ut= 1995 .

Sala das Sessões, em 08í05í9ó.
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excdência, nus lennos n:gilIleulais,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do artigo 6'\ do
Substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.287-B, de 1995.

Sala uas Sessões, em 09/05/96.

~Zh

Députadõ~ciano Zka
Líder em exercício do PT
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SUBSTITUTIVO "B" AO

PROJET\,l--I::lr~

LEI N° 1.287, DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE --

•

D ~ V·

Senhor Presidente

\IV~ &M ~(.211I:::>O/

7Af2~~~.:------

Requeiro destaque./pãi a suprimir do art.8° a expressão
" quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil"; do seu § 1° as expressões "por satélites do
concessionário", "pelo Brasil" e "devendo as estações de controle
dos satélites localizarem-se em território brasileiro", do § 2°, do
art. go, a expressão " na condição de representante legal no Brasil. "

Salas das Sessões, em

/

2

de

:s--

de 1996.

R91~.RO

c:\winword\emenda\destaq14/96
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REQUERIMENTO DE DES

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do inciso I do art . 161, destaque para votação em separado
da emenda de Plenário n° .') , de autoria do Deputado Inácio Arruda, apresentada ao Projeto de
Lei nO 1.287, de 1995 . t?Sala das Sessões,

Líder do CdoB

~~V=· LLL vv~ ~'C
I~ ~D \

j-

)

\
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PROJETO DE LEI N° 1287/95

Emenda n° - - - - - Adite-se ao art. 10 um parágrafo único com a seguinte redação:

"§ 1o

Na defesa do interesse nacional, o Poder Executivo adotará o princípio da
reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto desta
Lei."

Justificativa
A defesa do interesse nacional não deve ser facultativa e sim obrigatária a qualquer
cidadão brasileiro, e muito mais ao Poder Executivo, a quem é confiada esta missão
constitucional. Desta forma o princípio da reciprocidade deve ser permanentemente exigiido
pelo Poder Público. É assim que se comportam os demais países, principalmente os chamados
países desenvolvidos com os quais, mesmo respeitada a reciprocidade, os demais países quase
sempre entram em desvantagem, justamente por necessitarem de um maior desenvolvimento.
Por esta razão a preservação do interesse nacional é prioritária.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996

L__

.I .'~ "'"
I

r' .. _

(~

Deputado Inácio Arruda
PCdoB-CE
/

..

I

L-.

'.

--
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SUBSTITUTIVO " B"AO PROJETO DE LEI

1.287, DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE -])

V'.S

Senhor Presidente

Com fundamento no art. 161 , inci!iQ Il, alínea "e", do
.
.
v orAQM> ~M ~.Ar.2A.fõ?
Regllnento Interno, requeIro destaque para api osmç:alJ da Emenda
Modificativa e Aditiva nO 33/96, de minha autoria, apresentada perante a
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, ficando , em
conseqüência, prejudicada a redação do art. 3° e seu parágrafo único do
Substitutivo "B"em epígrafe.

Sala das Sessões, em

/
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REQUERIMENTO
.,

·e
Senhor Presidente.

Rt:qut:n:mus a Vussa EXl:dência, nus lt:l1nus du llll:isu 1,
du artigu 161, du Rt:giInt:nLo InLt:Illo, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
Efi-l SEPARADO da emenda nO 69 aprt:st:ntada pdu dt:putado Jaqut:s
Wagner ao substitutivo do Relatur, dt:putado Arolde de Oliveira, na
CUlnissão dt: Ciência, T t:l:nulogia, CUIIlunil:a~ão t: ln[oI1nálil:a ao PL It
1.287, de 1995.

Saia das St:ssõt:s, t:H1 08/05/96.

L
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I

REQUERlMENTO DE DESTAQUE N°

Senhor Presidente:
Requeiro, n ~s termos do inciso I do art. 161, destaque para votação em separado
da emenda de Plenário n° ~ , de autoria do Deputado Inácio Arruda. apresentada ao Projeto de
Lei nO 1.287, de 1995 .
Sala das Sessões,

LI"

~L(

Deputado ~ér~io Miranda
Líder do PCdoB

--~:<-"~"

~
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PROJETO DE LEI n° 1287/95
Emenda n°- - - - O artigo 7° e os subsequentes passam a ter a seguinte redação:

"Art. 7° É instituído o Conselho Brasileiro de Telecomunicações, como órgão regulador,
nos tennos do artigo 21, XI, da Constituição Federal, com a competência, composição e a
organização definidas nesta Lei .
§ 1° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações será vinculado ao Ministério das
Comunicações, com estrutura autônoma e sem subordinação hierárquica.
§ 2° Os recursos para a constituição do Conselho Brasileiro de Telecomunicações e dos
serviços necessários ao seu funcionamento correrão por conta do Orçamento da União.
§ 3° O Poder Executivo abrirá crédito especial no Orçamento Geral da União de 1996 a
fim de atender as despesas necessárias ao funcionamento do Conselho ao longo do corrente ano .
Art. 8° Compete ao Conselho Brasileiro de Telecomunicações:

·e

I - enviar mensagem ao Poder Legislativo concernente ao seu projeto orçamentário:
rr - organizar sua estrutura, observada a legislação pertinente ao processo orçamentário e
demais normas que regem a Administração Pública;
fi - elaborar a política e o Plano Nacional de Telecomunicações, submetendo-os ao
Congresso Nacional, para posterior aprovação;
IV - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, a edição de Resolução Normativa
destinada a:
a. promover e estimular o desenvolvimento da indústria de equipamentos de
telecomunicações de capital brasileiro, visando garantir o desenvolvimento da pesquisa e da
tecnologia brasileiras;
b. estabelecer critérios tarifários e de formação de preço de serviços de telecomunicações
e instituir sistemática para reajuste de tarifas e preços e, quando necessário, autorizar os seus
reajustes;
c. estabelecer normas técnicas, padronizações e especificações a serem observadas na
planificação da produção industrial e na fabricação de peças, componentes, aparelhos e
equipamentos utilizados em telecomunicações e na aquisição destes bens, quando destinados ao
Sistema Nacional de Telecomunicações;
d. estabelecer as condições para a construção, ocupação orbital, lançamento,
rastreamento, operação e exploração de serviços de telecomunicações via satélite;
e. estabelecer normas complementares às leis e regulamentos em vigor, visando o
desenvolvimento da prestação de serviços de telecomunicações;
V - promover audiências públicas e debates técnicos e, ainda, instituir comissões
especiais setoriais para respaldar a elaboração de norma administrativa ou minuta de proposição
Iegi slati va;
VI - aprovar os editais e homologar as licitações para outorga de serviços de
telecomunicações;
VIl - definir procedimentos de pré-qualificação, nas licitações;
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VIlI - elaborar, rever e renovar os contratos de concessão, permissão e autorização;
IX - supervisionar a fiscalização dos serviços de telecomunicações:
X - manifestar-se sobre a aplicação das penas de suspensão e cassação das outorgas de
serviços de telecomunicações;
XI - manifestar-se sobre recursos interpostos para o Ministro das Comunicações em
matéria de serviços de telecomunicações;
XII - autorizar os serviços de telecomunicações em caráter experimental e científico,
desde que não existentes ou não regulamentados;
XIII - definir padrões de qualidade dos serviços e de desempenho das concessionárias,
permissionárias e autorizadas;
XIV - representar a República Federativa do Brasil na União Internacional das
Telecomunicações - UIT;
XV - aprovar previamente a transferência de quotas e ações das empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações entre sócios e entre sócios e terceiros;
XVI - encaminhar proposições de sua competência aos Poderes Legislativo e Executivo;
XVII - sistematizar, por meio de regulamentação específica, os procedimentos de
interconexão das redes, fixando sua operacionalidade e, se for o caso, sua forma e
obrigatoriedade no ato da outorga.
Art. 9° O Conselho Brasileiro de Telecomunicações elaborará seu regimento interno que
entrará em vigor após ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Art. 10 O Conselho Brasileiro de Telecomunicações terá a seguinte composição:
I. um membro indicado pelo Ministério das Comunicações;
lI. um membro indicado pela TELEBRÁS S.A. ;
ill. um membro indicado pela entidade representativa dos trabalhadores em
telecomunicações;
IV. um membro indicado pela entidade representativa das empresas privadas com
atuação na área de telecomunicações:
v. um membro indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com
notório conhecimento em telecomunicações.

§ 1° Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo
Presidente da República, após homologação do Congresso Nacional e empossados até dois
meses depois da publicação da presente lei.
§ 2° Caso o Congresso Nacional, por maioria simples de votos, rejeite a homologação de
qualquer conselheiro, o Presidente da República fará nova indicação para a vaga correspondente;
§ 3° Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, com notório conhecimento na
área de telecomunicações e de ilibada reputação;
§ 4° A duração do mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, permitida
urna recondução
§ 5° Para assegurar a plena independência nas decisões que lhe forem confiadas, durante
o exercício do mandato, aos membros do Conselho é exigido regime de dedicação exclusiva e
asseguradas, no que couber, as mesmas obrigações, garantias, prerrogativas, impedimentos,
vencimentos e vantagens dos Ministros do Tribunal de Contas da União.
§ 6° Em caso de vaga, o membro nomeado em substituição exercerá o mandato até o
fim do período que caberia ao substituído.
§ 7° É vedada a substituição dos membros do Conselho no decurso do mandato, salvo
por justa causa, mediante inquérito administrativo, sob pena de nulidade das decisões tomadas;
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§ 8° O membro do Conselho que faltar, sem justificativa, a duas reuniões consecutivas, perderá
automaticamente o cargo.
Art. 11 O Presidente e o Vice-presidente serão eleitos pelo Conselho dentre seus
membros para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo."

Justificação
Se há um consenso em toda a área de telecomunicações (governo, parlamentares,
empresários, trabalhadores, especialistas, etc.), é quanto á necessidade da existência de um órgão
regulador, tal como impõe o texto constitucional. Este consenso chega ao ponto de que o próprio
Ministro das Comunicações afirmar ser necessária uma política com um órgão regulador severo
e independente. Podemos citar alguns exemplos de órgãos regulamentadores. No modelo norteamericano existe a Federal Comunications Comission - FCC, no inglês o Office Federal
Telecomunication - OFTEL, no canadense o Canadian Radio-Television and Telecomunication CRTC, nos demais países desenvolvidos ainda não temos maiores exemplos, já que a grande
maioria opera em regime de monopólio estatal, ou, como no caso japonês, com a presença
marcante estado no setor.
O Conselho Brasileiro de Telecomunicações, com sua independência, competência,
composição e organização previstas nesta emenda, à semelhança dos órgãos dos países citados,
fica constituído com autonomia. Em sua composição asseguramos ampla representação dos
setores envolvidos com o setor, de forma a tomá-lo mais democrático.
Em face do exposto, para que tenhamos o atendimento às necessidades no novo texto
constitucional e do próprio Brasil na área de telecomunicações, esperamos o acatamento da
presente proposição.
Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N°

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do inciso I do art . 161 , destaque para votação em separado
da emenda de Plenário n° ~ , de autoria do Deputado Inácio Arruda, apresentada ao Projeto de
Lei nO1.287, de 1995 .
Sala das Sessões,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI n° 1287

Emenda nO- - - - -

lnclua-se onde couber:

As empresas concessionários dos serviços de telecomunicações são obrigadas a
aplicar, no Brasil, pelo menos 1% de seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento
tecnológico e, entre outros, formação e capacitação de especialistas e o desenvolvimento de
equipamentos, materiais, serviços e tecnologia de ponta. "
" Art.

Justificação

o

setor de telecomunicações é uma das áreas onde existe o maior percentual de
incorporação de novas tecnologias. Neste sentido é imprescindível o permanente investimento
em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, como tem feito até agora o Sistema Telebrás,
responsável por diversas inovações na telefonia mundial. A presente emenda, portanto, tem por
objetivo, manter e até ampliar, agora com uma maior participação da iniciativa privada, os níveis
de investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, materiais, serviços e
na formação e capacitação de especialistas.

Sala das sessões, 08 de maio de 1996

Deputado Inácio Arruda
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A presente emenda de redação tem por objetivo adequar o
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texto do art. 13 ao que estabelece o art. 61 da Constituição Federal, que dispõe sobre as iniciativas das leis.
te da RepGblica"

e não ao"Poder Executivo"

Cabe ao "Presiden-

a iniciativa de encami-

nhar projeto de lei.
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CAMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, votação em separado da Emenda
no. 72/96 , ao Projeto de Lei no. 1287/95, apresentada junto à Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. /4 A. I') 'j-v ,~ .. n ' íV. 1...

Sala das Sessões, 8 de maio de 1996
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PARTIDO

AIllOR

DEPUTADO
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MARCELO BARBIERI
TEXTOI JJSTInCAC10

EMENDA
Dê-se ao Art. 10 e seus parágrafos do Substitutivo ao Projeto
de Lei n. 1287/95 a seguinte redação:

Art. 10 - As concessões para exploração de Serviço Móvel
Celular e de Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satéhte somente poderão ser
outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no País e que, cumulativamente,
preencham os seguintes requisitos :
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(J)
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I - não tenham seu capital votante controlado, direta ou
indiretamente, por governo estrangeiro ou empresa sob seu
controle;

O
Z
(J)

w

•

II - pelo menos 51 % (cinquenta e um por cento) do seu capital
votante pertençam, direta ou indiretamente, a brasileiros,
observado o disposto no parágrafo único deste Artido ~

;0
ü

~ I

0:: 1

r- I

UI - a participação de cidadãos não brasileiros nos órgãos de
administração não ultrapasse, em proporção, à participação
estrangeira no capital votante da empresa~

(J) \

z

H

Parágrafo Únido - Fica o Poder Executivo autorizado, nos
casos que o interesse nacional assim o exigir, a reduzir ou
eliminar a exigência contida no inciso 11.
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TEXTOIJJSTIFICAC10

JUSTIFICATIVA

o texto proposto pelo Relator não estabelece nenhuma restrição quanto à detenção,
por capitais estrangeiros, do controle acionário das empresas concessionárias dos serviços
em questão, deixando ao arbítrio do Poder Executivo o estabelecimento de alguma
exigência dessa natureza, em cada caso, baseado no princípio da reciprocidade.
A existência desse tipo de poder discricionário inibe, em vez de estimular, o
investimento estrangeiro no setor.
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A emenda ora proposta pretende resolver essa questão invertendo a forma de sua
abordagem: explicitar a restrição no texto legal e dar ao Poder Executivo condição de
reduzi-Ia ou mesmo de eliminá-la, quando o interesse nacional assim o exigir. A forma de
exercício dessa capacidade poderá, sem dúvida, ser baseada no princípio da reciprocidade,
como prevê também a legislação norte-americana recém aprovada.
Adicionalmente, a emenda pretende estimular a geração de empregos de alto nível
no País, ao determinar que os órgãos de administração das concessionárias tenham
participação de cidadãos brasileiros em proporção não inferior à participação nacional no
seu capital com direito a voto.
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Finalmente, a emenda ratifica a restrição, contida no Substitutivo, quanto à
participação direta ou indireta de governos estrangeiros no controle do capital votante das
concessionárias. Pretende-se com isso eliminar a possibilidade de ingerência de governos
estrangeiros na gestão das empresas concessionárias dos serviços em questão.

Sala da Comissões,

MARCELO BARBIERI
Deputado Federal / PMDB - SP
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REQUERIMENTO

Requer, destaque, para votação em separado, da
Emenda n° 15/96, do projeto de lei n° 1.278-95.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do arts. 101 , Inciso 11,
Alínea b, número 4 e 162 do Regimento Interno, destaque, para votação em separado,
da emenda n° 15/96, do projeto de lei nO 1.287-95.
Sala das Sessões, em
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1() - .--\ exploração dos serV1ços de telecomunicações.
dlspo~tos n~sta It"i. <;era outorerada a empr~SliS brasileiras
habilitadas. nos termos da reg.ulamentação. que tenham pelo
menos 5 1~'o (ctnquenta e um por cento) do capital votante
pertencentes. diretll ou indiretwm:nte. a bras i leiros.
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A. pr~st:nte proposta. de restabdcr o texto orig.mnl do prOjeto de Lei.
vem ao propOSltO de e~mlturar. coerentemente. à todos os serviços dispustos pelo
projrto . a nova rr.llulnmcntação eias tde~omwl1caçócs. ura norteada pela Lrnenda
Con~tltuclOnal 8/QS . '\esta linha. encontra-se a I . ~i B ')77/95 - rv n Cabo - t: toda
proposta c 11 re~\llamentflção do Poder Executivo :11)bre a rnaténa.
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()uantn tiO conteúdo. de amplo conheCllncnto do Congresso 0JR(;wnal
-;ua p("rtlnéncia e COflVrntt:nclu. inclusive exposto. lIO Projeto de Lei 1. 117N5. de
nOSSR flutonn c em Inúmcras cmcndt\~ t! propostftS que ora tramitam tl0 Lc~uslativ() .
;1borrl~m o í\~suntQ ('In vasta amplitudL: . \1as. vale a pena ressaltar que mesmo com E\
proposta do (/ovt::mo . de pcnmtu a panlclpa~ll0 de ate ·\9 U/o capital votant\: J(J
Investllnrnto l'..,tran~etro t~ atllalmel1te . luna das ou a maIOr abertura neste setor no
mundo Franqueá-lo. de forma tndiscnminada. é uma aventura sem retorno que. ~;I!
fHnRnhà prTdt~nnos \I controle - principalmente do processo evolutiVO tecn()I()~.úl.:o "
estaremoc; rdetzados ;] uma ~OhCn\J1H\ de menor nivel

Robustcct:ndo e'lta opmião. descreve-~e f\ sellU1r matéria publtcadn
relo ,H:~nódIC() cspeclaltndo em telecomumcações. ITLLCO\1. edição cf\: marçQ/<)() .
flue rdere-se a tdo propalnda "ahertura " no capital cstnUlL!ciros no~ Ll·.Â..
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"() Teiecommunicanons Act também tez wna pequena alteração
na quC!stão dn propriedade por estrangeiros de operadoras de
tcJecomunlcaçoes. limitada por lei, desde 3-l. a 2~~'<> das ações
~om direito a voto . A única alteração feita pelo Co n~esso, ~
mdli1da na nova lei. foi apenas para penmrir qUI! ~stranllgeiros
ocupem posições de comando nas empresas onde tem essa
pa1l1clpaçào . i\ confusão armada no Brasi I com a passagem
dc~sa ki nu E~tados Unidos se deve. possivelmente. a
uedaraçóes do chéllrman da FCC. Rced Hundt. que divulgou.
com o certo estardalhaço. uma aberrura total do mercado
americano de telecomunicações a investimentos estrangeiros.
Hundt e~tá. confessadamente. fazendo lobby pela abertura dos
mercados ~uropeu e japones - mas também. daro. de qualquer
outro mercado que possa interessar as companhias de seu pais.
.\ verdad~ ~ que o limite a propriedadt: de operaduras de
teldonta amencanas por operadoras estrangeiras pennanece
multo resnito - multo mais restrito do que pproposta de 49 0 {,
que tramaR nu Congresso hrnstleIro, e que não envolverá
nenhuma iTlve~nga.çào de alto mvcl sobre () mvesndor. :\qui. tlm
IlIvestIdor estrangeIro ndo pode comprar malS de 25~/o de uma
operadora de telefonia e mesmo para comprar menos de 2.5~/() é
lIluito complú':l.ldo. de acordo com o analista DaV1d GoodtrcC'.
que acompanha ti tndúsma de telecomunicações na rorrester
Rescarch, empresa de pesquisa de mercado de Carnbndge.
\ 'llissachustts. Goodtrec deu boas risadas ao ser informadu das
dcclaraçoes de Hundt no BraSIl. "Ele pode dizer o que quiser.
mas qualquer pedido superior a 25~~ não tem a menor chance de
\ler aprovado", garruut!. "Não é no~sível Itutorizar UI1llI
emDrt~1\ <"trf\nlleirn a tOQUlr controlç de um mltrtmônlu
lladoDBl com irnvUçpçóes na ~eguIDnça do ppís", diz ele,
lembrando que l\S opçrndqrn~ intrrçqueçtam o gOverno t 1l~
i.nstataçÓ~ mUitqre, americana!, Dor e~empto.

,,

\

y/ ~ -

USIIIA Til A

Ci

;66IHA
2
rJ3

c..MENUA

NO

•

,. /
: :'MARA

J OS

?iO..ETO

J EP U T A DOS

C{

LII

)!2

,

1287

·:ussmooo - - - - - - - - -

, 95

[ )

SlfIESSI~

[ 1 ,.,1 ma Dt

( 1 &lST1TU1tVA
C>Q IlOO In CATIVA

[ 1 AaJlTlNATIVA

CIENCIA TECNOLOGIA COMUNCAÇAO E INFORMATICA

I

OE1UT/iOO

?AlTIOO !PMOB

H E L I O ROS AS

I

If

sp

l ~13

TEITO/JUSTIFI~O

\s dedarnçães de Hundt resultam da publicação. cm novemhro.
pela FCC. dt: um conjunto de nOlmas para regular o assunto. ~o
ano passado. pela pnrneira vez na históna da rcc. I.!la teve que
I.:xarmnar p~didos de investllncnro estrantzciro em operadoras
amencanas (Sprim e \1('1) , O documento apenas consolida as
Ilonnas improvisadas pela f CC para tratar das propostas de
l1C~OClO da f rance Telecom. cL'l Deutsche Tdc::kom c da British
Te!~c.:om . [ introduz duas novldades: deva () limite dt! 20 para
25 /0 e admIte o exame de propo~tas 8elma de 25~{' .
"Mas rlinguem em seu juizo perfeito acredita qut! wn
mvcstlmento acima de 2~~/o seja aprovado" . aposta Goodtree. a
rnmcc Tde\.:om e a D\!utsche T dekom foram autorizadas8
~omprar 20°/0 da Sprint e a HT pode comprar 20% da Mel.
depois de quase um ano de negociações com a FeC (e com o
Departamento de .Justiça. que também tem que aprovar c:ste tipo
de negocio) 'v1ns a a.provação envolveu os governos dos três
paises europeus ~ só ocorreu mediante cinco rigorosas
~ondiçôe~ : J. Spnnnnnnt terá que ser considerada operadora
ciotn1nam~ na França e na Alemanha. ou seia. receber o mesmo
tratamento rc~ularono que n France relecom e a Deutscht:
í elekorn recebem ' a Sprim nâo poderi aumentar o número de
çm:lIitos com esses dois países. enquanto nào ocorrerem as
reformus desejadas pela rec. estabeleceu-se wn sofisticado
pAdrão de relatónos detalhados das attvtdades á FCC. do valor
das tanfns adotadas aos serviços ofereCidos e aos detalhes
técnicos desses :-3 l!rviços: as tarIfas internacionais acordadas
entre F nlfl(,:a e F~Lados Unidos terão que ser reduzidas ao nível
das tarifas entre Inglaterra c F:stados Cnidus no prazo de dois
;\l1OS: c. finalmente. fi Sprmt tera que se apresentar a FCC em 98
pHrA dílr satlsfação do estado das reformas na f'rança e na
Alemanha (I' (l FCC se reserva o direito de ~ancelar a
alltorização para () neg.ócio. <;c não tlcar satisfeita çom os
resultados) . \tas e'SS8 decisào nào fOI 'icquer tomada pelo
( onurcssn . I~ da esfera exclusiva da feC. e o Congresso nào
mexeu lia autondade da comissão . apesar de llldas as ameaças.
pamcularmcllte 110 longo do último ano ."
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do §2° do art. 2° do texto do Projeto para
substituir o art. 11 do substitutivo apresentado pelo Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática, ao Projeto de Lei n° 1.287-B/95, de autoria do Poder Executivo,
que " dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre
telecomunicações por satélites e dá outras providências. "

•

Sala das Sessões, em 09 de maio de 1996
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REQUERlMENTO DE DESTAQUE N°

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do inciso I do art . 161 , destaque para votação em separado
da emenda de Plenário nO
de autoria do Deputado Inácio Arruda. apresentada ao Projeto de
Lei n° 1.287, de 1995.
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Sala das Sessões,

Deputado t~yiLa
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PROJETO DE LEI N° 1287/95
Emenda n°- - - - -

O § r do artigo r e o caput do artigo 3° passam a ter a seguinte redação:

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por meio
de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes
direta ou indiretamente a brasileiros.
Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos tennos da
regulamentação, que tenham pelo menos 67% do capital votante pertencentes, direta ou
indiretamente, a brasileiros.

J usti fi cação
A prioridade proposta ao capital brasileiro, no controle efetivo de empresas exploradoras
dos serviços de telecomunicações, nada mais é do que uma repetição do que ocorre na totalidade
dos países do mundo desenvolvido, inclusive nos países tidos como "berços do liberalismo
econômico". Ao partir da inquestionável importância econômica e estratégica do setor, cremos
que um máximo de 33% de participação de capital não-brasileiro no controle acionário das
empresas é um percentual bastante amplo pennitindo a importante presença de capitais externos,
sem contudo, alienar a acionistas estrangeiros o seu controle. Há ainda, reconhecido pelo próprio
relator, um questionamento quanto ao direito de reciprocidade, pois como admitir que cidadãos
não-brasileiros possam controlar este setor vital de nossa economia, se aos brasileiros não é
facultado o mesmo em seus países de origem?

Sala das sessões, 08 de maio de 1996
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERi! ENTO

Senhor Presidente,

Rt:qut:rt:mo!:) a Vo!:)!:)a EXl:dêul:ia, no!:) Lt:Ilno!:) do llll:i!:)o 1,
do artigo 161, do Rt:gimt:nlo In Lt:IllO , DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO da emenda nO 66 aprt:st:nlada pelo dt:putado Jaqut:s
Wagner ao substitutivo do Relator, deputado Arolde de Oliveira, na
Comi!:)são dt: Ciênáa, Tt:l:uologia, COlIlWlll:açào e lnfoIluátil:a ao PL I{
l.287, de 1995.

Sala das St:ssõt:s, t:H1 08/05/96.

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

{
)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQ LJ ERll\'IENTO

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Ext:d&m.:ia, llOS tenHOS do illÓSO t
do artigo 161, do RegÍInellto hlleI11U, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
Er"t SEPARADO do § P do Aii. 11 do substitutivo B 00 Senhor Relator,

deputado Arolde de Oliveira, na Comissão de Ciênt:ia, Tet:l1oiogia,
COIIlUIllt:a~ào e ln[onIlátit:a ao PL It 1.287, de 1995.

Sala das Sessões, em 08í05í96 .

•

GER 3.17.23.004-2 - (NOV /95)

~~ UÚ\.~..,

o

r/v~r-?[ ~,
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO "B" AO PROJET

DE LEI

o

1.287, DE 1995

REQUERIMENTO DE D STAQUE

~

D.\}. 5

Senhor Presidente

!PA~e~:l~V~o~n;.~~--=-;-:
~::-rv\
~_SOP
___~ J2 ~ kXJ
Requeiro destaquefpara suprimir o § 2°, do art. 11.

---

Salas das Sessões, em

~ de

5

de 1996.

RDEIRO
/

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO "B"AO PROJETO

LEI N 1.287, DE 1995

REQUERIMENTO DE DESTAQUE -

U - /- S

Senhor Presidente

Com fundamento no art . 161, inciso lt alínea " e", do
.
.
vor= ~..501OoG R ~ ~
.
Regtmento Interno, requerro destaque para ~ryao da Emenda Supresslva
nO 36/96, de minha autoria, apresentada perante a Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e lnfonnática, ficando , em conseqüência, prejudicada
a redação do § l Odo art. 11 do Substitutivo "B"em epígrafe.

Sala das Sessões, em

~

de

-

de 1.996.

IRO

1
GER 3.17.23.004·2 - (JUN/95)

REQLJ ERilViENTE'

J

Senhor Presidente,

Requeremus a Vussa Excdêm;ia. nus lennus 00 im;isu L
du alligu 161. du Regimentu lnlenlU. DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
El\1 SEPARADO da emenda nO 68 apreselltaua pelo deputado j aques
Wagner ao substitutivu do Relator, deputadu Arulde de Oliveira, na
Cumissãu de Ciência, Tecllulugia. CUlIlwlÍcavàu e lll[unnálica au PL It
,l.Lõ
-",0 -/ ,

de 199"

..1.

Sala das Sessoes, em 08/05/96 .

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 , I, do Regimento Interno, requeremos DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO da Emenda aglutinativa apresentada ao Projeto de Lei nO
1.287 -C/95 , de autoria do Deputado Benito Gama e outros.

Sala das sessões,

de maio de 1996.

-

;
/

/
/

Cw
I

GER 3.17.23.004-2 - (JUN/95)

/

[ 1.: -

P~Qq;

, {/

CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERI ..,A~

Senhor Presideule,

Requeremos a Vossa Excelência, nos tennos regimentais,
PREFERENCLA PARA VOT AÇAO da versão original, encaminhada pelo
Poder Executivo, do Projeto de Lei n° 1.287/95.
~

N

Sala das Sessões, em 08/05/96

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)

SOBRE A MESA A SEGUINTE EMENDA DE REDAÇÃO:

(ler teor da emenda)

EM VOTAÇÃO A EMENDA.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

EM VOTAÇÃO O PROJETO DE LEI.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .

EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FfNAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM .

,

A MATERIA VAI AO SENADO FEDERAL.

(\J~ .
\.

A PRESIDeNCIA VAI PROCLAMAR O RESULTADO DA
VOTAÇAO.

1-

-f

,~1- ~

2 ( 6'

SIM _ _ _ _-------'==--_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~Ão

~ 1~=______I_o_· _(______

_______________

~1-

ABSTENÇÃO (ÕES) _ _ _ _ _ _ _ _=--_ _ ___

y_'V_i"-_~_'--_ __

TOTAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

(0. C\

V f'v<:::J

OH ~&,{~

L Iv:
D

c

v-f:

-

(1/.,-0 /

o
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,,~ f-,
'v~ ~ (' :-J 1!~ (
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CAMARA DOS DEPUTADOS
(*) PROJETO DE LEI

N~ 1.287~

DE 1995

(Do Poder E\ecuti\'o)

Diso6e sob r e a explo r ação do Servlço Móvel Celula r,
b re t e lecomunicaç6es por satélites e dá ou tras

50

? r ovi -

dê nc ias .
(As

CO ~ISSOES

DE

CI~NCIA

E TECNOLOG IA,

CO MUNICAÇ~O

INFO~'~TICA ;

DE FI NANÇAS E TR IB UTAÇAo (ART. S~); E DE
CON STITUIÇAO E JU STIÇA E DE REDAÇAO (ART . S ~) ART.
2 4, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I ° A exploração de Serviço Móvel Celular, a utilização de posição orbital e de
radiofreqüências associadas a satélite de telecomunicações, a exploração de Serviços de
Telecomunicações por Satélite, bem assim a utilização da rede publica de telecomunicações para
prestação de Serviços de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei e. no que for aplicável. pelas
disposições da legislação de telecomunicações e de concessões em vigor
Art . 2° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre. abeno a
correspondência publica. que utiliza sistema de radiocomunicações com tecnica celular e acesso por meio
de terminais ponateis. transponáveis ou veiculares. de uso individual. e é interconectado a rede pública
de telecomunicações.

§ 1° O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas modalidades. seni explorado.
mediante concessão, pelo prazo de quinze anos, renovável por igual periodo.

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas, por
meio de licitação. a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51 % do capital votante pertencentes,
direta ou indiretamente. a brasileiros.
§)O Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do
Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente a vigência
desta Lei, nos termos dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os respectivos
prazos remanescentes.

§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Telefônico Público ficam obrigadas a prover
interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas. equànimes e não
discrirni natórias.
A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações sera outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação,
que tenham pelo menos 5 I % do capital votante pertencentes. direta ou indiretamente. a brasileiros.
Art . )O

§ I ° O serviço sera explorado, mediante concessão. por prazo de até quinze anos,
renovável por igual período.

§ 2° A concessão assegurará o direito a ocupação das posições orbitais-notificadas pelo
Brasil e a consignação das radiofrequéncias associadas aos satelites. cUJa estação de controle devera
localizar-se em território brasileiro .
( ') Repub lica-se em virtude de novo despacho do Sr PreSidente

.,

~ 3° Os concesSlonarios somen te poder ão tomar
disi10nlvel capaCIdade de seus satelites.
pa ra e'<ploração de sen.'lço de teleco munic ações . a entidade
que detenh a a re specti va outo rga.
asseg urand o tratam ent o equânime e nào dlScnminaton o a todos os
Interessad os

:\rt 4° \ expl oraçã o de servi ços de teleco mun icaçõe
s. por meio de satelites. para
qua lquer de suas modalidades . depe ndera de ou to rga esrecl
tica. nos tenno s da regula menta ção,
ind epend entem ente de o acesso se realizar a partir do temto ri o nac
IOl1al ou do exten or

Parág rafo único Poder â ser dada preferência a utilização de
satelit es brasilei ros. nos
tenno s que dispus er- o regula mento

•

Art 5° Serviço de Valor Adicio nado é a atividade caract erizad
a pelo acrésc imo de
recurs os a serviç o de te lecemu nicaçõ es preexistente. criand o novas
utilidades relaci onada s ao acesso ,
annaz ename nto. aprese ntação . movim entaçã o e recup eração de infonn
ações

§ I ° A presta ção de Serviço de Valor Adicionado não caract eriza explo
ração de serviç o
de teleco muni caçõe s, indepe ndend o de outorg a.
~ 2° E assegu rada. a qualqu er intere ssado na presta
ção de Sen.'iç o de Valor Adicio nado,
a utiliza ção da Rede Publica de Teleco munic ações. nos tenn os do
regu lament o

Art 6° E a União autori zad a a cobra r pelo direito de e'<plo
ração de serviç os de
tel ecomu ni caçõe s e relo uso de radlofrequencias. nas condi ções estabe
lecida s em regula mento
Art 7° Até que venha a ser instalado o ó rgão regula dor referid
o no inciso Xl do art 21
da Co nstitu ição. penn anecem as atuais co mpeten cias de outo
rga, regu lamen tação e fiscalização
atribu idas ao Minis teno das Comu nicaçõ es pela legislação em vigor
Art . 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação .

Brasilia.

Mensa gem n° 1.335 , dc 2 8 de nO\'c mbro dc 1 995 , do
Pode r fXC Cllt i\' o

•
Senho res Memb ros do Congr esso Nacio nal.

Nos termo s do artigo 61 da Const ituiçã o Feder al, subme to à elevad
a delibe ração de
Vossa s Excel ências . acomp anhad o de Expos ição de Motiv os do
Senho r Minis tro de Estad o das
Comu nicaçõ es. o texto do projet o de lei que "Disp õe sobre a explo
ração do Serviç o Móve l Celula r,
sobre teleco munic ações por sat~lites e dá outras provid ências ".

Brasília. 28

de

n~ro

de 1995.

J

'~I

n

I ~

t r0

1.:1..:

Excelent lsslm o Senh o r PresIdente da Reou bl ica.

•

Tenho a honra de submeter a elevada consIderação de Vossa ExcelêncIa o
inclu so proteto de le I que vIsa discipltnar as co ndiç õ es básicas para expl o raçã o do s ser.1ço s de
telecomunIcaç ões que menciona e da outras provIdências

o proj et o co nslltui . en quant o nã o for editada a lei
Xl do an

a aue se refere o incI so

:: I da Co nsl1tulção. passo fundamental no atendImento a demanda por serYlços de

telecomunIcaç ões. no moment o. fo nemente repnmida

o teX1 0 pro posto enc ontra supone fonmai
e na

legl ~;jaçà o

e matenal na Lei de C oncessões

de telec o munIcações recepcIonada pe la Emenda ConstitucIOnal n° 8, de 15 de

agosto d e 100 , . ass egurand o a ap licação de cmerios JUstos para a outorga de concess ões

e

penmissões para exploração de ser.'iços de teleco municações

4

Substitui a regulamentação minima por mim precontzada nos documentos

intitulad o s " Refonma Estrutural do Setor de Telecomunicações - Premissas e Con~~erações
Gerais" e " Refonma Estrutural do Setor de Telecomunicações - Programa de Trabalho", emitidos
em setembro preterit o e apresentados a Vossa Excelência

•

o

projeto cuida, tambem. de abranger o s denomtnados ser.1ços de val or

adicionad o. pacIficando o entendimento sobre sua natureza e enquadramento no ordenament o
Juridic o vI gente. co mo se vê da redação do an 4°

6

Buscou-se. ainda , preser.'ar os atos juridicos vIgentes de outorga de

penmlssão para expl o racão de ser.;ço movei celular. transfonmando-os ·em concessão. tn SlltU lO
que , do ravante . pre SIdIra o rel acionament o co m os Interessados na exp io ração desse ser.1ço
7

o

prOteto , outrossIm . trata dos condicionantes que devem onentar a

Implantação e utlltzaçã o , em no sso PaI s. de satelttes de telecomunIcações, alternatIva tecn ol oglca
que reune panlculandades a merecerem dlsclplinamento especIfico
8

Assegura-se a União o direito de cobrar pelas concessões ou penmlssões

para exploração de ser.'iços de teiecomunicações e pelo uso de radiofrequências ,
9

Releva sublinhar que a nova legislação se ajusta adequadamente ao

Programa de G overno lançado por Vossa Excelência. contribuindo para o alcance das metas e
soluções nele propostas
10

Ressalt o a \ 'ossa ExcelênCIa que o teX10 o ra propost o fo i fruto de debate

com setores representativos do Poder Legislativo, senslveis a necessidade de dotar o Pais de
legislaçã o que atenda ao Interesse oubl ico, o que me mo\ 'e a so licitar sua remessa ao Congresso
Nacional

,

4
11.

São eSla s. Senh or Presid ente . JS co nslder Jç õ es que jul!:TUel
oporru no
apresent ar a aprec iaçã o de \ .ossa Excelência
Resoell osame nte .

SERG IO \1 0 TT A
\ lmi slnJ de Estad o da s Co muni caç ões
/

•

I

J~

~ 1i

Av iso nO2 . ~ 70

- SU PA RJC. Civil.

Em 28

de

n O'~!7b rc

de 1995.

Senho r Prime iro Secre tário.

Encam inho a essa Secre taria Mensa gem do Excel entfss imo Senho
r Presid ente da
Repúb lica relativ a a projet o de lei que "Disp õe sobre a explo ração
do Serviç o Móve l Celul ar. so bre
teleco munic ações por sat~lites e dá outra~ provid~neia~ " .

Atenc iosam ente .

•

-_o

~ r'~

'-~
DE BARR OS

'---

CLOV IS
C ARVA LHO
Minis tro de Estado Chefe da Ca~a Ci vil
da Presid ência da Repúb lica

A Sua Excel ência o Senho r
Deput ado WILS ON CAM P
Primei~o Secre tário da Câmá ra dos Deput ados
BRAS ILIA -DF.

Centro Gráfico do Senado Federal -

Brasflla -
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CAMARA DOS DEPUTADOS
(*) PROJETO DE LEI NQ 1.287, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Dispõe sob r e a explo r ação do Se r viço Móvel Celular , so

•

b re

telecomun~cações

po r satélites e dã ou tr as

p r ovi -

dênci as .
(As COMISSOES DE

C I~ N CI A

E TEC NOLOGI A, COMUN I CAÇAo

E

I~FOR~~TICA;

DE FINANÇAS E TR I BUTAÇÃO (ART . 54); E DE
CONSTITU I ÇAo E JUS TIÇ A E DE RE DAÇÃO (ART . 54) ART .
2 4,

11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta
Art . 1° A exploração de Serviço Móvel Celular. a utilizaçào de posição orbital e de
radiofrequências associadas a satélite de telecomunicações. a exploração de Serviços de
Telecomunicações por Satélite, bem assim a utilização da rede publica de telecomunicações para
prestação de Serviços de Valor Adicionado. regulam·se por esta Lei e, no que for aplicável. pelas
disposições da legislação de telecomunicações e de concessões em vigor.
Art. 2° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre. aberto à
correspondência publica. que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular e acesso por meio
de :::rminais ponáteis. transportáveis ou veiculares, de uso individual. e é interconectado á rede pública
de telecomunicações.

§ 1° O Serviço Móvel Celular, em qualquer de suas modalidades. será explorado,
mediante concessão. pelo prazo de quinze anos. renovavel por igual periodo

•

§ 2° As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular serão outorgadas. por
meio de licitação. a empresas brasileiras. que tenham pelo menos 51 % do capJlal votante penencentes,
direta ou indiretamente. a brasileiros.

§ 3° Ficam transformadas em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões do
Serviço de Radiocomunicação Móvel 1 errestre Público-Restrito outorgadas anteriormente á vigência
desta Lei. nos termos dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os respectivos
prazos remanescentes .
§ 4° As entidades exploradoras de Serviço Telefõnico Público fi cam obrigadas a prover
interconexão de suas redes com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas. equânimes e nào
discriminatórias .
Art. 3° A exploração de serviço de telecomunicações destinado ao controle de satélites
de telecomunicações será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos termos da regulamentação,
que tenham pelo menos 5 I % do capital votante penencentes. direta ou indiretamente, a brasileiros.

§ 1° O serviço será explorado. mediante concessão. por prazo de até qu inze anos,
renovável por igual penado.
§ 2° A concessão assegurará o direito à ocupação das posições orbitais-notificadas pelo
Brasil e á consignação das radiofrequências associadas aos satelites. cuja estação de controle deverá
localizar-se em território brasileiro .
( ' ) Republlca-se em \·Irt udc de no\·o despacho do Sr PreSidente

(

,
2
~ )0

Os concessionários somente poderão tomar disnonlvel caracidade de seus satélites.
para exploração de serviço de te lecomunicações. a entidade que detenha a respectiva outorga.
assegurand o tratamento equânime e nã o discrlmlnatorlo a todos os Interessados
AI1 4° A ex rlo raçã o de serviços de telecomuni caç ões . por mei o de satelites. para
qualquer de suas modalidades. dependera de outorga especifica. nos termos da regulamentação,
independentemente de o acesso se realizar a partir do temtorio naclOllal ou do extenor
Panigrafo úni co Poderá ser dada preferência à utilizaçã o de satelites brasileiros, nos
termos que dispuser o regulamento
Art 5° Serviço de Valor Adicionado é 8 atividade caracterizada pelo acréscimo de
recursos a serviço de telecemunicações preexistente. cnando novas utilidades relaCionada s ao acesso ,
armazenamento. apresentação . movimentação e recuperaçã o de informações

§ 1° A prestação de Ser.;ço de Valor Adicionado não caracteriza exploração de serviço
de telecomunicações, independendo de outorga
§ 2° É assegurada. a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor Adicionado,
a utilização da Rede Pública de Telecomunicações. nos termos do regulamento .
Art 6° É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração de serviços de
telecomunicações e pelo uso de radiofrequências. nas condições estabelecidas em regulamento .
Art . 7° Até que venha a ser instalado o órgão regulador referido no inciso Xl do art . 21
da Constituição. permanecem as atuais competências de outorga. regulamentação e fiscalização
atribuídas ao Ministério das Comunicações pela legislação em vigor

•

Art . 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Brasília.

Mensagem n° 1.335, de 28 de novembro de 19 95 , do Poder Executi \'o

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. submeto à elevada deliberação de
Vossas

Exce1~ncias,

acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das

Comunicações. o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a exploração do Serviço Móve l Celular.
sobre telecomunicaçõcs por

sal~liles

e dá outras providências".

Bras{)ia. 28
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Excelentlssl mo Senhor Presidente da Re pu bllca.

--._-

•

--

Tenho a honra de submeter a elevada conSideração de Vossa Excelência o
Incluso pr o leto de lei qu e visa di scipli nar as condições basicas para exp loraçã o dos selV1ç os de
teleçomuntcações 'lue mencIOna e dá outras pro\idências

2.

o projeto co nsmui,

en'luanto não for ed itada a lei a que se refere õ inciso

XI do an .:: 1 da Co nsti tuição , passo fundamenta l no atendiment o a demanda por serviços de
~----

telecomunt caçõe s, no momento , fo rtemente reprimida

3

o telClO proposto encontra suporte formal e material na Lei de Concessões

e na leclsiação de telecomunicações recepcIOnada pe la Emenda Consmucionai n° 8, de I S de
agosto de 199 5, assegurando a aplicação de criU!rios JUstos para a outorga de concessões

e

permissõ es para exploração de ser\lços de telecomunicações

4

Substitui a regulamentação mmima por mim preconizada nos documentos

intitulados " Reforma Estrutural do Setor de Teleçomunicações - Premissas e Co~erações
Gerais" e " Reforma Estrutural do Setor de TelecomUnicações - Programa de Trabalho", emitidos
em setembro preterito e apresentados a Vossa Excelência .

•

o projeto CUida, tambem . de

abranger os denominados ser\lços de valor

adicionado , pa Cificand o o entendimento sobre sua natureza e enquadramento no ordenamento
juridico vi g ente, como se ve da redação do art 4°

6

Buscou -se, ainda, preser\'ar os atos jurídicos vigentes de outorga de

permissão para e"ploração de selV1ço movei ce lular, transformando-os ·em concessão, msmuto
que, d o ra\'ante , preSidira o rel aCIOnamento com os Interessados na exploração desse selV1ço .

7

o

proleto , o utroSSim , trata dos condicionantes que devem onentar a

implantaçã o e utlltzaçã o, em nosso PaiS, de satelues de te lecomUnicações, alternal1va tecnologlca
que reune oanlcularidades a merecerem disciplinamento espeCifico

8

Assegura-se a União o direito de cobrar pelas concessões ou permissões

para exploração de ser\'lços de teiecomunicações e pelo uso de radiofrequencias.

9

Releva sublinhar 'lue a nova legislação se ajusta adequadamente ao

Programa de Governo lançado po r Vo ssa Excelencia , contnbuindo para o alcance das metas e
so luçõe s ne le propostas

10

Ressalto a \ ·ossa Exce lencla 'lue o texto ora proposto foi fruto de debate

com setores representallvos do Pod er Leglslallvo . senStvels a neceSSidade de dotar o Pais de
legi slaçã o que atenda ao Interesse publico, o 'lu e me move a solicitar sua remessa ao Congresso
Nacional

- - - --

•
4
São eSl as. Senhor PresIdente. as consIdera ções que julguei oportuno
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PROJ ETO DE LEI N° 1.287, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995, QUE
DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL CELULAR, SOBRE
TELECOMUNICAÇÕES POR SATÉLITES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PENDENTE DE
PARECERES DAS COMISSÕES: DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO; DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA ; DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO.
A MATÉRIA, ANTES SUBMETIDA AO PODER CONCLUSIVO DAS COMISSÕES, VEM A
PLENÁRIO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE URGÊNCIA.
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o
REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, o adiamento da
discussão do ?L 1.2:81- A ISS
, constante da pauta da presente sessão,
por (Ob ) sessões.

Sala das Sessões, em 06 de

~o

de 1996.

l'

~-?~-L
"
Depu ~o MATHEUS SCHMIDT
"
Líder do PDT

J{/J '
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, ° adiamento da
, constante da pauta da presente sessão,
discussão do ? ~ i 2'61 - A 13 S
por (DL ) sessões.

Sala das Sessões, em 03, de
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Depu do MATHEUS SCHMIDT
Líder do PDT
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REQUERIMENTO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, o adiamento da
, constante da pauta da presente sessão,
discussão do ?~ 1 2j'1 - A 15' S
por (0.6 ) sessões.

Sala das Sessões, em 06 de

!)~ o

()

Depu do MATHEUS SCHMIDT
r
Líder do PDT
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CO~I$SÃO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
\

SUBSTITUTIVO B AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

Dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o
órgão regulador e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACION

decreta:

Art. 1° - A o anização dos serviços de telecomunicações, a
exploração de Serviço Móvel elular, de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecom~icações por Satélite, bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações p ra prestação de Serviço de Valor Adicionado,
regulam-se por esta Lei, pelas leis nO. .987/95 e 9.074/95 e no que for compatível,
pela legislação de telecomunicações e vigor.
Art. 2° - A organizaçã I dos serviços de telecomunicações,
respeitado o que disciplina a legislação e l i vigor, em especial a Lei 4.117, de 27
de agosto de 1962, obedecerá o disposto esta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.

§ 1° - Serviço Móvel Celula é o serviço de telecomunicações
móvel terrestre, aberto à correspondência pú lica, que utiliza sistema de
radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação,
interconectado à rede publica de telecomunicaçõe e acessado por meio de
terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de us individual.

§ 2° - Serviço Limitado é o servi
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação

de telecomunicações
terceiros, desde que
turais ou jurídicas,
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas
caracterizado pela realização de atividade específica.

§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites,

1
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realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofrequências pré-determinadas.
Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão, outorgada , por licitação, pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por
iguais períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei .
Parágra{o Único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de Telecomunicações ~m obrigadas a tornar disponíveis suas redes para
interconexão com as dE\ Serviço Móvel Celular em condições adequadas,
equânimes e não discriminat~ias .
Art. 4° - O ~~er Executivo transformará em concessões de
Serviço Móvel Celular as per issões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outor~das anteriormente à vigência desta Lei, em
condições similares as dos demal~ contratos de concessão de Serviço Móvel
Celular, respeitados os respectivos p azos remanescentes.
Art. 5° - Fica
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS autorizada, com o fim de d · r cumprimento ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir, direta er1te ou através de suas sociedades
controladas, empresas subsidiárias ou as ciadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.
Art. 6° - O Poder Executivo, uando oportuno e conveniente ao
interesse público, determinará a alienação as participações societárias da
TELEBRÁS, ou de suas controladas, nas em esas constituídas na forma do
artigo 5°.
Art. 7° - O Serviço Limitado de tinado ao uso do propno
executante será explorado mediante autorização, por razo indeterminado, sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e, quando destinado à prestação a
terceiros, será explorado mediante permissão a empres constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País, por razo de 10 (dez) anos,
renovável por iguais períodos.
Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta Lei .

2
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§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasi l e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos satélites localizarem se em território brasileiro.

§ 2° - As entidades que, na data de vigência desta Lei,
estejam explorando o Serv o de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante o uso de s télites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil , têm assegurado o direi à concessão desta exploração.

§

3° s outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetiv de sua prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto p a as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não dispo íveis em satélites para os quais na data de
vigência desta Lei , já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

§

4°
O
de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite soment poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de se iço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não dis r!minatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de se iços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidad ~ , dependerá de outorga especifica ,
nos termos da regulamentação , independente ente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.
§ 1° - Será dada preferênc à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil , a mitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros aíses.

§ 2° - A utilização de satélites q ~ ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à pr;' via coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüên ias associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segu do as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de represe tante legal no Brasil.
Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interes do na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de tel omunicações.

3
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arágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo ac ' scimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando ovas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimen ção e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de lecomunicações.
Art. 11 - As
ncessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte
Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a em resas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.
Art. 12 - Os proce sos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão cont r requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades ex loradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na xploração de serviços de telecomunicações
em base comercial , deverão ser
sseguradas a interconectibilidade e a
interoperabilidade das várias redes ,
justa competição entre os respectivos
prestadores dos serviços e o uso equitati o do competente plano de numeração.
Art. 13 - Fica criada a Comi &ão Nacional de Comunicações - CNC
-, órgão regulador a que se refere o Art. 21 , ciso XI , da Constituição Federal , com
independencia decisória e autonomia orçame tária e financeira , cuja competência,
estrutura e atribuições serão estabelecidas e legislação específica, devendo o
Poder Executivo encaminhar Projeto de Lei ao ongresso Nacional, no prazo de 6
(seis) meses, a contar da vigência desta Lei, ap s o que a inicitiva legislativa será
exercida cumulativamente com o Congresso Naci aI.
Parágrafo Único - O Ministério d s Comunicações continuará
exercendo as competências de regulamentação, utorga e fiscalização dos
serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legl lação em vigor.
lo direito de exploração
Art. 14 - É a União autorizada a cobrar
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofreq
A

Parágrafo único - Os recursos proveni tes da cobrança de
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional, ficand o Poder Executivo
autorizado a fixar, por decreto, a parcela necessária ao pleno funcionamento do
Órgão Relator.
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Art. 15 - Fica m ntido o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações, regido na forma es belecida pela Lei nO 5.070 , de 07 de julho
de 1966, que o instituiu.
Art. 16 - Esta Lei entra
revogadas as disposições em contrário.

vigor na data de sua publicação,

Sala das Sessões

de

1996.

)
Relator.
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Projeto de Lei nO 1.287/95 , que dispõe sobre a
exploração do serviço móvel celular, sobre telecomunicações
por satélite e dá outras providências.

Sr. Presidente,
Srs. Deputados,

Trata a matéria de regulamentar, no que for aplicável, a exploração de serviço
móvel celular, de serviços de telecomunicações por satélite, bem assim a utilização de
posição orbital e de radiofrequência e a rede pública de telecomunicações.
Conforme observa-se da exposição de motivos, o texto encontra supor fonnal
e material na Lei de Concessões e na legislação de telecomunicações recepcionada pela
Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, assegurando a aplicação de critérios
justos para a outorga de concessões e permissões para exploração de serviços de
telecom unicações.
Nota-se, portanto, que busca-se preservar os atos jurídicos vigentes de outorga
de permissão para exploração de serviço móvel celular, transformando-os em concessão,
instituto que, doravante, presidirá o relacionamento com os interessados na exploraçao desse
serviço, assegurando-se à União o direito de cobrar pelas concessões ou permissões para
exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação a ela compete
apreciar a matéria quanto a admissibilidade (constitucionalidade ejuridicidade do projeto em
exame).
Designado por Vossa Excelência para relatar em plenário a proposição,
concluo que as preliminares de constitucionalidade, juridicidade e admissibilidade estão
plenamente atendidas, sublinhando que esta nova legislação ajusta-se adequadamente as
nonnas legais vigentes.
Atento, contudo, ao texto substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa, V O T O pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e pela aprovação deste projeto e do
substitutivo oferecido pela Comissão de Mérito.

É este o meu parecer e voto," enhor Pntsidente, pela aprovação da matéria.

~

Deputado AR Y KA
PMDB/SP
".

I.
,- Relator
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 1.287, DE 1995

Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por satélites e
dá outras providências.
Autor: Poder Executivo (Mensagem n° 1.335/95)
Relator: Deputado Arnaldo Madeira

1- RELATÓRIO

Propõe o Poder Executivo a regulamentação da exploração do
serviço móvel celular e das telecomunicações por satélites, na ausência da lei a que se refere
o inciso XI do art. 21 da Constituição.
A lei de concessões e a legislação de telecomunicações
recepcionada pela Emenda Constitucional n° 8, de 15 de agosto de 1995, dá amparo formal e
material ao texto proposto, assegurando a aplicação de critérios para a outorga de concessões
e permissões para exploração de serviços de telecomunicações.

o Projeto trata, também, de abranger os denominados serviços
de valor adicionado, enquadrando-os no ordenamento jurídico vigente.
Os atos jurídicos vigentes de outorga de permissão para a
exploração de servIço móvel celular, foram preservados, pela transformação destes em
concessão.
O projeto estabelece os condicionamentos que devem orientar
a implantação e utilização em nosso país, de satélites de telecomunicações.
Finalmente, pelo Projeto, assegura-se a União, o direito de
cobrar pelas concessões ou permissões para exploração de serviços de telecomunicações e
pelo uso de radiofrequências.
A medida tem grande alcance econômico-social no
atendimento de uma demanda, hoje, fortemente reprimida, por serviços modernos e
abrangentes de telecomunicações.

plenario 1287b.sam("" 16 18-7)
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Cabe a esta Comissão, na forma regimental, opinar sobre os
aspectos financeiros e orçamentários da proposta.

fi - VOTO DO RELATOR

Julgamos oportuna e inadiável a iniciativa sob exame, entendendo que
se faz necessário estabelecer condições para viabilizar a expansão e modernização das
telecomunicações brasileiras, a curto prazo, desonerando o setor público e imputando
responsabilidade ao setor privado.
Nada obstante, cumpre reconhecer que não há implicações
orçamentárias na medida proposta, motivo pelo qual não contraria nenhum dispositivo do
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Nessas condições, votamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.287/95 .

Sala de Comissões, em 08 de maio de 1996.

Deputado ARNALDO MADEIRA
Relator

p1enano 1287b sam( eI1618-7)
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QUADRO COMPARATIVe - SERVIÇO MÓVEL

C~ULAR (PL 1287/95)

(
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SUBSTITUTIVO B

SUBSTITUTIVO 1°

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

Art. 10 - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço
Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da rede
lPública de telecomunicações para prestação de Serviço
de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei , pelas leis
n° 8.987/95 e 9.074/95 e no que for compatível , pela legislação em vigor.

Art. 10 - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço Móvel Celular, de Serviço
Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da rede
pública de telecomunicações para prestação de Serviços
de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei e, no que
for aplicável , pela legislação de telecomunicações em vigoro

Art. 10 _ A exploração de Serviço Móvel Celular, a utilização de posição orbital e de radiofrequências associadas
a satélite de telecomunicações, a exploração de Serviços
de Telecomunicações por Satélite, bem assim a utilização da rede pública de telecomunicações para prestação
de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei
e, no que for aplicável , pelas disposições da legislação de
telecomunicações e de concessões em vigor

[Art. ZO - A organização dos serviços de telecomunica~ões , respeitado o que disciplina a legislação em vigor,
em especial a .Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços que
mencIOna.
§ 10 _ Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunica-

Art. ZO - A organização dos serviços de telecomunicações, respeitado o que disciplina a legi slação de telecomunicações em vigor, em especial a Lei 4.1) 7, de 27 de
agosto de 1962, obedecerá o disposto nesta Lei , relativamente aos serviços que menciona.

ções móvel terrestre, aberto à correspondência pública,
que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular, conforme definido na regulamentação, interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por
meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares,
de uso individual.

§ ZO -Serviço Limitado é' o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a
terceiros. desde que sejam estes uma mesma pessoa, ou
grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela
realização de ati vidade específica.

§ 10 - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência pública,
que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica
celular, interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual.
§ ZO- Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a
terceiros, desde que sejam estes uma mesma pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas jurídicas, caracterizado pela realização de atividade comum específica.

Art. zo- Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à correspondência públ ica, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular e acessado por meio de terminais portáteis,
transportáveis ou veiculares, de uso individual , e interconectado à rede pública de telecomunicações.
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C~ULAR (PL 1287/95)

SUBSTITUTIVO B

SUBSTITUTIVO 1°

Art. r, § 3°_ Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite é o serviço de telecomunicações
que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e
emissão de sinais de telecomunicações, utilizando radiorrequências pré-determinadas.

Art. ZO, § 3°_ Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite é o serviço de telecomunicações
que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e
transmissão de sinais de telecomunicações, utilizando
radiofrequências pré-detenninadas.

Art. 3°_ O Serviço Móvel Celular será explorado medianLe concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15
(qui nze) anos, renovável por iguais períodos, observado o
disposto no art. 11 desta Lei.

Art. 3°_ O Serviço Móvel Celular será explorado mediante concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de
15 (quinze) anos, renovável por igual período, observado
o disposto no art. 10 desta Lei .

lParágrafo único- As entidades exploradoras de Serviços
lPúblicos de Telecomunicações ficam obrigadas a tornar
disponíveis suas redes para interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e
Inão discriminatórias.

Parágrafo único - As entidades exploradoras de Serviços Públicos de Telecomunicações ficam obrigadas a to rnar disponíveis suas redes para interconexão com as de
Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não discriminatórias.

!Art. 4°_ O Poder Execut~vo transfonnará em concessões
de Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de
Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito ouLorgadas anteriormente à vigência desta Lei , em condições similares as dos demais contratos de concessão de
Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos prazos
remanescentes .

Art. 4°_ Fica o Poder Executivo autorizado a transformar
em concessões de Serviço Móvel Celular as permissões
do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta
Lei, nos termos dos contratos a serem firmados, respeitados os respectivos prazos remanescentes.

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

Art. ZO, § 1°_ O Serviço Móvel Celular, em qualquer de
suas modalidades, será explorado mediante concessão,
pelo prazo de 15 (quinze) anos, renovável por igual
período.

§ ZO - As concessões para exploração de Serviço Móvel
Celular serão outorgadas, por meio de licitação, a empresas brasileiras, que tenham pelo menos 51 % do capital
votante pertencentes, di reta ou indi retamente, a
brasileiros.
§ 4°_ As entidades exploradoras de Serviço Telefônico
Público ficam obrigadas a prover interconexão de suas
redes com as de Serviço Móvel Celular em condições
adequadas, equânimes e não discriminatórias.
§ 3° - Ficam transformadas em concessões de Serviço
Móvel Celular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas anterionnente à vigência desta Lei, em condições similares
as dos contratos a serem firmados com o Poder Executivo, respeitados os respectivos prazos remanescentes.

QUADRO
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SUBSTITUTIVO B

SUBSTITUTIVO l°

Art. 4°, parágrafo único - As entidades que , de acordo Art. 4°, parágrafo único - As entidades concessionárias

com o di sposto neste artigo , se tomem concessionárias do
Serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente
ou em associação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na exploração do Serviço.

do Serviço Móvel Celular deverão constituir, no prazo de
até 18 (dezoito) meses, a contar da vigência desta Lei ,
empresas independentes que as sucederão na exploração
do Serviço.

Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TE- Art. 5° - Fica a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TE-

LEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao
disposto no Parágrafo único do Artigo 4°, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular.

LEBRÁS autorizada, com o fim de dar cumprimento ao
disposto no Parágrafo único do artigo anterior, a constituir, diretamente ou através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a
exploração do Serviço Móvel Celular, admitida a participação de capitais privados, mediante licitação entre concorrentes que não explorem o serviço na mesma área de
concessão.

Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveni-

ente ao interesse público, determina:á a alienação das
participações societárias da TELEBRAS, ou de suas controladas, nas empresas constituídas, na forma do Art. 5°.
Art. 7° - O Serviço Limitado destinado a uso do próprio Art. 6° - O Serviço Limitado destinado a uso do próprio
•

executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo inexigível a licitação para a sua
outorga e, quando destinado à prestação a terceiros, será
explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no
Paí s, por prazo de 10 (dez) anos, renovável por iguais
períodos.
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executante será explorado mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo inexigível a licitação para a sua
outorga e, quando destinado à prestação a terceiros, será
explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no
País, por prazo de 10 (dez) anos, renovável por igual período.

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO
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SUBSTITUTIVO 10

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

IArt. 8" - O Serviço de Transporte de Sinais de TelecomuInicações por Satélites, quando envolver satélites que ocu!pem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será exploIrado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto
ro Artigo 11 desta Lei .

Art.7° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze) anos, renovável por
igual período, observado o disposto no Artigo 10 desta
Lei .

Art. 3° - A exploração de serviço de telecomunicações
destinado ao controle de Satélites de telecomunicações
será outorgada a empresas brasileiras habilitadas, nos
tennos da regulamentação, que tenham pelo menos 51 %
do capital votante pertencentes, direta ou indiretamente,
a brasileiros.

~rt. 8°, § 10 - A concessão assegurará o direito à ocupa-

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
~ão , por satélites do concessionário, de posições orbitais satélites do concessionário, de posições orbitais notificarotificadas pelo Brasil e à consignação das radiofrequên- das pelo Brasil e à consignação das radiofrequências as~ias associadas, devendo as estações de controle dos saté- sociadas, devendo as estações de controle dos satélites
lites localizarem-se em território brasileiro.
localizarem-se em território brasileiro.
§2

§ 3° - Os concessionários somente poderão tomar disponível capacidade de seus satélites, para exploração de
serviço de telecomunicações, a entidade que detenha a
respectiva outorga, assegurando tratamento equânime e
não discriminatório a todos os interessados.

As entidades que, na data da vigência desta Lei, es~ejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de satélies que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil,
~êm assegurado o direito à concessão desta exploração .
U

-

§ 3° - As outorgas para a 'exploração do serviço estabelecerão que o início efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas características técnicas não
disponíveis em satélites para os quais na data de vigência
~esta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificada s pelo Brasil.
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§ 1° -O serviço será explorado, mediante concessão, pelo
prazo de até 15 (quinze) anos, renovável por igual
período.
§ r - A concessão assegurará o direito à ocupação das
posições orbitais-notificadas pelo Brasil e à consignação
das radiofrequências associadas aos satélites, cuja estação de controle deverá localizar-se em território
brasileiro.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço estabelecerão que o início efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas características técnicas
não disponíveis em satélites que ocupem orbitais notificadas pelo Brasil.

QUADRO COMPARATIVe - SERVIÇO MÓVEL CJ!ULAR (PL 1287/95)
SUBSTITUTIVO B

SUBSTITUTIVO 1°

IArt. 8° § 4° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a
~ntidade que detenha outorga para exploração de serviço
~e telecomunicações devendo ser assegurado tratamento
equànime e não discriminatório a todos os interessados.

Art. 7°, § r - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a
entidade que detenha outorga para exploração de serviço
de telecomunicações devendo ser assegurado tratamento
equànime e não discriminatório a todos os interessados.

IArt. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações
por meio de satélites, em qualquer de suas modalidades,
~ependerá de outorga específica, nos termos da regulaImentação, independentemente de o acesso se realizar a
!partir do território nacional ou do exterior.

Art. 8° - A exploração de serviços de telecomunicações
por meio de satélites, para qualquer de suas modalidades,
dependerá de outorga específica, nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 10 - Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbitais
:notificadas por outros países.
§ r - A utilização de satélites que ocupem posições orbiais notificadas por outros países está condicionada à préivia coordenação com a administração brasileira das posições orbitais e frequências associadas, e a que sua contra,.ação se faça como empresa constituída segundo as leis
Ibrasileiras e com sede e administração no País, na condição de representante legaI' no Brasil.
IArt. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na pres~ação de Serviço de Valor Adicionado a utilização da
rede pública de telecomunicações.

Parágrafo único. Será dada preferência a utilização de Parágrafo único. Poderá ser dada preferência a utilizasatélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo ção dos satélites brasileiros, nos termos que dispuser o
Brasil , nos termos que dispuser a regulamentação.
Regulamento.
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Art. 9° - A prestação de Serviço de Valor Adiciondo não
caracteriza exploração de serviços de telecomunicações e
independente de outorga, assegurada, aos interessados na
prestação do serviço, a utilização da rede pública de telecomunicações, nos termos da regulamentação.

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

Art. 4° - A exploração de serviços de telecomunicações,
por meio de satélites, para qualquer de suas modalidades,
dependerá de outorga específica, nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

Art. 5°, § 1° - A prestação de Serviço de Valor Adicionado não caracteriza exploração de serviço de telecomunicações, independendo de outorga.

§ r - É assegurada, a qualquer interessado na prestação
de Serviço de Valor Adicionado, a utilização da Rede
Pública de Telecomunicações, nos termos do
regulamento.

QUADRO
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SUBSTITUTIVO B
.

SUBSTITUTIVO 1°

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

Art.
§ 4 0 - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso , armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de informações.

Art. 5° . Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos a serviço de telecomunicações préexistente , criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação de informações.

I

IArt. 10, Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado
~ a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos a
tum serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, crilando novas utilidades relacionadas ao acesso , armazenaImento, 'apresentação, movimentação e recuperação de in~ormações , não caracterizando exploração de serviço de

r

~elecomunicações .

IArt. 11 - As concessões para a exploração de Serviço
!Móvel Celular e de Serviço de Transporte de Sinais de
Ifelecomunicações por Satélite somente poderão ser ou~orgadas a empresas constituídas segundo as leis brasilei~as com sede e administração no País.

Art. 10 - As concessões para a exploração de Serviço
Móvel Celular e de Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras cuja sede e administração se localize no País.
,

§ 10 - E facultado ao Poder Executivo adotar, nos casos
em que o interesse nacional o exigir, o princípio da reciprocidade na composição do capital das empresas concessionárias dos serviços objeto dessa Lei.

§r

,

- E vedado ao governo estrangeiro o controle, direto

ou indireto, do capital votante de empresas concessionárias dos serviços objeto desta Lei.
IArt. 12 - Os processos de outorga para exploração dos
serviços de que trata esta Lei deverão conter requisitos
que propiciem a diversidade de controle societário das
~ntidades exploradoras, em estímulo à competição.
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Art. 11 - Os processos de outorga para exploração dos
serviços de que trata esta Lei deverão conter requisitos
que propiciem a diversidade de controle societário das
entidades exploradoras, em estímulo à competição.
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SUBSTITUTIVO 1°

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

Art. 13 - É instituído o Órgão Regulador, consoante o
disposto no Inciso XI do Art. 21 da Constituição Federal ,
e fica o Ministério das Comunicações investido nesta
condição, com as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a
ele atribuídas pela legislação em vigor.

Art. 7° - Até que venha a ser instalado o órgão regulador
no referido Inciso XI do Art. 21 da Constituição, perrnanecem as atuais competências de outorga, regulamentação e fiscalização atribuídas ao Ministério das Comunicações pela legislação em vigor.

Parágrafo único . Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial , deverão ser asseguradas
a interconectibilidade e a interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os respectivos prestadores
dos serviços e o uso equitativo do competente plano de
numeração.
Art. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC - Órgão Regulador a que se refere o Art. 21 ,
!nciso XI , da Constituição Federal, com independência
decisória e autonomia orçamentária e finnaceira, cuja
competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas
em legislação específica, devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de Lei ao Congresso Nacional , no prazo
de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta Lei , após o
que a iniciativa legislativa será exercida cumulativamente
com o Congresso Nacional.

Parágrafo único . No prazo de 180 (cento e oitenta) dias
da promulgação desta Lei , o Poder Executivo deverá encaminhar Projeto de Lei propondo nova estrutura, atribuições, competências e vinculações para o Órgão
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações conti- Regulador.
nuará exercendo as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a
ele atribuídas pela legislação em vigor.

Art. 14 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de Art. 12 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de
exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso exploração dos serviços de telecomunicações e pelo uso
de radiofrequências.
de radiofrequências, nas condições estabelecidas em
regulamentação.
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Art. 6° - É a União autorizada a cobrar pelo direito de
exploração de serviços de telecomunicações e pelo uso
de radiofrequências, nas condições estabelecidas em
regulamento.

QUADRO COMPARATIV8 - SERVIÇO MÓVEL Cl tULAR (PL 1287/95)
SUBSTITUTIVO B

SUBSTITUTIVO 1°

IArt. 14 Parágrafo único - Os recursos provenientes da
cobrança de que trata este artigo pertencem ao Tesouro
~acional. ficando o Poder Executivo autorizado a fixar,
por decreto, a parcela necessária ao pleno funcionamento
~o Órgão Regulador.

Art. 12 Parágrafo único - Os recursos provenientes da
cobrança de que trata este artigo serão destinados ao Ministério, das Comunicações pelo exercício da competência de Orgão Regulador.

PROJETO ORIGINAL DO
EXECUTIVO

IArt. 15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização das Tele~omunicações , regido na forma estabelecida pela Lei nO
5.070, de 07 dejulho de 1966, que o instituiu.
IArt. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica- Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica- Art. 8° - Esta Lei entra em vIgor na data de sua
~ào _ revogadas as disposições em contrário.
ção, revogadas as disposições em contrário.
publicação.
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COMISSÃO DE CIÉNCIA TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

SUBSTITUTIVO

AO PROJETO DE LEI N° 1.287/95

DIapóe

sobre

os

s .....iço.

de

teIecomunlceç6es e sue orgenlDçIo, sobte o
6tpo regulador. cU ou".. ptOvídftrcJea.

Autor: Poder Executivo
Relator: DEP. AROLDE DE OLIVEIRA

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
AIt. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações. a
expIor'ação da Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de

196

Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite. bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado.
reoulam-se por esta Lei. pelas leis n" 8.937/95 e 9.074195 e no que for c:ompatfvel.
pela legislação de telcomunicações em vigor.

Ar!. 'Z' - A organização dos serviços de telecomunicações.
respeitado o que disciplina a legislação em vigor. em especial a Lei 4.117. de 27
da agosto de 1962. obedecerá o disposto nesta Lei. relativamente aos S8MÇOS
que menciona.
.
', , '

,
§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serViço de telecomunicações
móvel terrestre. aberto à correspondência pública. que utiliza smema de
,

r

.

radiocomunicações com téalica celular. conforme definido na regulamentação.
interconectado à rede publica de teleaJmunicaç6es. e acessado por meio de
teoninais portáteis. transportáveis ou veiaJlares. de uso individuai.
, '. ,

§ 'Z' - sêrviço Umitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do exeartante ou à prestação a telceiros. desde que
sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de pessoas naturais ou juridicas.
caradenzado pela realização da atividade especifica

,...- ,

,

.

.

"

§ :se - Serviço de Transporte de SinaiS de Telecomunica~es
por Satélite é o serviço de teleccmunicaçóes que, mediante. o uso de satélites.
realiza a recepção e emissão de sinais da telecomunicaçOes. utilizando
radiofrequências pré-deteoninadas. .. '. .": o" " • • - ' .
,
. .' .
'
.• . . I ,. ,

:se -, O

•

ServiÇo Móvel Celular será ' exploradO mediante
concessão. outorgada. por licitação. pelo prazo de 15 (quinze) anos. renovável por
Iguais períodos. observado o disposto no art. 11 desta Lei; . . ,
.
'
:', "
/'
. : . '. :"~ ..... ; . '
Parágrafo Unico - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de _Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponiveis suas redes para
Interconexão com as de Serviço Móvel Celular em condiçOes adequadas.
equânimes e não discriminatórias.
"
.. . ,, '" ;' .~ .:.. . : ,. .. :

Ar!.

.

o"

o

, :

j

"

em c:Onéess6es 'de

M. 4° - O Poder Executivo r'trar1sfonnará

Serviço Móvel Celular as permiss6es do Serviço de Radicomunicação Móvel
Teilesbe Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigénda desta Lei. em
condições similares as dos demais CO! Ib atos de concessão de Serviço Móvel
Celular. respeitados os respectivos piazos remanescentes.
'
. .
,
•- ~
, i ': • .~
r,' i("..: . .. . .
Parágrafo UnIco - ,.. entidades que. de accrdo com o
disposto neste artigo. se tomem concessionárias do Serviça Móvel Celular deverlo
constituir. isotadamente ou em associação. no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses. a contar da vigência desta Lei. empresas que as a.lCederto na exploração
do Serviço.
"
.
'
_ .
.
1'-

W. ,, ' "

,.

.

AIt. 51' - FICa a TeIecomunicaçOes Brasileiras SA TE EBRAs autcrizada. com o fim de dar cumprim8i1to ao disposto no Parágrafo
único do Artigo 4°. a constituir. diretamente ou através de suas sociedades
colbeladas. empresas subsidiárias ou associadas para aMlunir a expIoraçAo do
Serviço Móvel Celular.
.. .. . "
f)'

o

.

'

,

• •

- ,

-

AIt. ao - O Poder Executivo, quando oportuno e comeniente ao
Interesse público. determinará a alienação das partlcipaçOes soc:ietáriaa da
TE ERRAs. ou de suas controladas. nas empresas COlIstituídas na forma do
artigo 50.
"
'.
, '

,

M. JO - O Serviço Umitado destinado ao uso do préptio
uea:tante será explorado mediante autorização, por prazo ÍI idell!trmii lado. sendo
Inexigível a licitação para a sua outarga e. quando destinado à pratação a
teiceiles. será explorado mediante permissio a empresa constituída segundo as
Jeia brasileiras e com sede e administração no Pala. por pt8ZD de 10 (dez) anos.
renovável por iguais períodos.

Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites. quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo BrasIl. sera explorado. mediante concessão. pelo prazo de até 15 (quinze)
anos. renovavel por iguais periodos. observado o disposto no Artigo 11 desta Lei.

§ 1°

-A

concessão assegurara o direito à ocupação. por
satélites do concesslonario. de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofrequéncias assoc:adas. devendo as estações de controle
dos satélites localizarem-se em território t.raslleiro.

-

§ 2° - As entidades que, na data de vlgencla desta Lei.
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite. mediante o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil. têm assegurado o direito à concesuão desta exploração.

§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de sUó prestação se dara somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigência desta Lei, já tenham sido alor.adas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.

§ 4°
O Serviço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente podera ser prestadO a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades. dependera de outorga especifica.
nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 1° - Sera dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países.

§ 2D - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.
Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Paragrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso. armazenamento.
apresentação. movimentação e recuperação de informações. não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.

Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular

\
\

e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundO as leis brasileiras com
sede e administração no País.

\

Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na exploração de serviços de telecomunicações
em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectibilidade e a
\~nteroperabilidade das várias redes, a justa competição entre os resp~os
prestadores dos serviços e o uso equitativo do competente plano de numeraçao.

(j)

M. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC

tituição Federal.
Órgão Regulador a que se refere o Art. 21. Inciso XI. da Cons
e financeira. Ctlja
com · independencia decisória e autoRomia orçamentária
ação especifICa.
competência. estrutura e atribuições seráo estabelecidas em legisl
resso Nacional. no
devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de lei ao Cong
o que a inicitiva
prazo de 6 (seis) meses. a contar da vigência desta lei. após
nal.
legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacio
ParágrafO Único - O Ministério das Comunicações continuará
e fiscalização dos
exercendo as competências de regulamentação. outorga
vigor.
&erViços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em

Art. 14 - É a União autorizada a cobra r peio direito de exploração
s.
dos serviços de telecomunicações e pelO uso de radiofrequência
Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
o Poder Executivo
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional. ficando
funcionamento do
autorizado a fixar. por decreto. a parcela necessária ao pleno
Órgão Regulador.
15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização das
. de 07 de julho
Telecomunicações. regido na forma estabelecida pela lei nO 5.070
de 1966. que o instituiu.

Art.

.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

..
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PR OJ ET O DE LE I N° 1.287-C/95
Dispõe sobre a exploração do se
rviço móvel celular.
Satélites e dá outras providências.
EM EN DA AG LU TI NA TI V A

( é.~A,....,h)

Dê-se ao parágrafo único do
Art. 11.

7:Z!-- 'f ~ / lt vv'\.~' 0"\
ar t.

.)
1
fl-

lI a seguinte redação :

... ... ... ... . .... .... ... ... ... . ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...

... . . .... .... .... . .... .... .... ... ..

Parágrafo Único. No s três anos se
guintes á publicação desta lei.. o Po
de r Executivo
po de rá adotar, nos ca so s em que
o interesse nacional assim o exigir,
limites na composição
do capital das empresas concessio
nárias de qu e tra ta es te artigo,
as se gu ra nd o qu e, pelo
menos. 51 % do capital vo tan te pe
rtença, direta ou indiretamente, a br
asileiros.

Sala da Sessões, 14 de maio de 19
96
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PLENÁRIO
N°S
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.

Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
Art. 13 ................................................................. ...... ..... ... ..................... .... ........ .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funções de Órgão Regulador.
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
JUSTIFICATIVA
A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegurar ~a Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições e compet~nclas de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto, na.Jegislação de telecomumcaçoes em vigor.
Trata-se, assim, de explicitar, no texto que se pretende alterar, essas funções
ragulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalização dos serviços de
telllcomunicações.
Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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HnItl ROSAS
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IDClua-.e, paráqrato Onico ao artiqo 60 com a aequinta r3dacÃo:
~ arã g raIo

único - o. recur.o. proveniente. da cobranc. de que tr~
ta •• ta artiqo .erio de.tinado. ao Mini.tério •• ec.anic.cõe.
par•
• plicacão no de.envolvimento do • • ervico. e da. competinci•• atriba!
da. ao órqão requlador.

JUSTIFICATIVA

o

!xcelentr •• imo Senhor pre.idente da Repúblic., ao . • ubiDat'er
i elevada apreciação do Conqre •• o Nacion.l o Anteprojeto de Lai ~
tendo reqraa bá.ica. que ve nb • • • di.ciplinar • oatarq. da .erYico •
.avel cel~ar, vi.ou precipuamente, .tender
anaeio. da aocie4ade
que clamavam pcr maiores inve.ttm.nto. no .etor de telecOMUDic.cõe.,
o que efetivamente .ó .eri. pc ••ivel co. • participacão da ~ci.t!
v. pri~.da n. exploracão de •• e • • erYico. de ~ieca.uDic.cõe ••
BDtretaDto, e con.idarando • . eztiDcão ~ r%8'l'!:L-F1mda da ri!,
cali:ação da Telec~ : -ic.cõe. - -~~o. recur.o. era. de~do. ao
Mini.tério da. Comuu.~Açoe., tornou-.e t.perio.o . . .equrar-lhe. ~
nutenção de receita. viaaa40 i ••ti.f.cão do. eaaar90. daaoz'rellU.
do proce •• o da outarq., fiacaUzacão e d8.a.DTO!.-n...nta. tecmelÓ9ico

.0.

e

do .etor.
aat:e. paia, ' o propó.ito ela _nela que,tal. ~ rediv icla • ata!!
d8 iqualaente .0 di.po.to no 1Dciao la 40 art. 21 d8 omatituicão r!,
. d8ral.. redacão d.da pala S-nela omatitucional ne I • .s. 1115
. ~,cSaD
u.
....:ia o ór9ãa r&CJilador. flIDcãa boj_ a~
ao
Ili.niatério da. C....... ic.cõe ••
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REDAÇAo FINAL
PROJE TO DE LEI N° 1 . 287 - D, DE 1995

Dispõe sobre os serVlços de telecomu nicações e sua organi zação , sobre o
órgão regulador e dá outras providênClas .

O CONGRESSO NACIONAL decreta :
Art .

1°

organização

A

telecomunicações ,

a

exploração

Serviço

e

de

Limitado

de

Serviço

Telecomunicações por Satéli te ,

servlços

dos

Serviço Móvel

de

Transporte

bem como a

de

Celular ,

de

Sinais

de

de

utilização da

rede

pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor
Adicionado ,

regulam- se por esta lei ,

pelas Leis nO s 8 . 987 ,

de

13 de fevereiro de 1995 , e 9 . 074 , de 7 de julho de 1995 , e , no
que

for

compatível ,

pela

legislação

de

telecomunicações

em

vlgor .
Art .
telecomunicações ,
vlgor ,

ao

servlços

dos

respeitado o que disciplina a

em especial a

obedecerá

organização

A

Lei n°

disposto

4.117 ,

nesta

lei ,

de

legislação em

de 27 de agosto de 1962 ,
relativamente

aos

serVlços

que menClona .
Serviço
telecomunicações

móvel

Móvel

Celular

terrestre ,

aberto

é
à

o

serVlço

de

correspondência

pública ,

que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica

celular ,

conforme definido na regulamentação ,

rede

pública

terminais

de

te l ecomunicações ,

po r táteis ,

t r ansportáveis

e

interconectado à

acessado
ou

por

veiculares ,

melO

de

de

uso

servlço

de

individual .
§

Serviço

Limitado

é

o

telecomunicações destinado ao uso próprio do executante ou à
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prestação a terceir os ,

2

desde que seJam estes uma mesma pessoa ,

ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas ,

caracterizado pela

realização de atividade específica .
§

Serviço

Transporte

de

Telecomunicações por Satélite é

Sinais

de

de

o serviço de telecomunicações

que , mediante o uso de satélites ,

realiza a recepção e emissão

de

utilizando

sinais

de

telecomunicações ,

radiofreqüências

predeterminadas .
Art .

o

3°

mediante concessão ,
(quinze)

anos,

Serviço

Móvel

Celular

será

explorado

outorgada , por licitação , pelo prazo de 15

renovável

por

iguais

períodos ,

observado

o

disposto no art . 11 desta lei.
Parágrafo

único

As

exploradoras

entidades

de

servlços públicos de telecomunicações ficam obrigadas a tornar
disponí veis
Móvel

suas

redes

Celular

em

para

interconexão

condições

com

as

de

Serviço

equânimes

adequadas ,

e

não

discriminatórias .

o

Art .
concessões

Executivo

Poder

de Serviço Móvel

transformará

Celular as permissões do

em

Serviço

de Radiocomunicação Móvel Terreste Público - Restrito outorgadas
anteriormente à vigência desta lei ,

•

dos

demais

contratos

de

em condicões similares as

concessão

de

Serviço Móvel

Celular ,

respeitados os respectivos prazos remanescentes .
Parágrafo único disposto
Móvel

neste

Celular

associação ,
contar

da

no

artigo ,

se

deverão
prazo

vigência

de

desta

As entidades que ,
tornem

concessionárias

lei ,

24

do

isoladamente

constituir ,
até

de acordo com o

(vinte

empresas

e
que

quatro)
as

Servico
ou

em

meses ,

a

sucederão

na

exploração do Serviço .
Art . 5° -

Fica a Telecomunicações Brasileiras S . A .

TELEBRÁS autorizada,
no

parágrafo

diretamente

único
ou

com o fim de dar cumprimento ao disposto
do

através

artigo
de

suas

anterior ,
sociedades

constituir,

a

controladas ,

empresas subsidiárias ou associadas para assumlr a
do Serviço Móvel Celular .

GER 3.17.23.004-2 - (NOV/95)
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Art.

6°

O

3

Poder

Executivo,

conveniente ao interesse público ,

quando

oportuno

e

determinará a alienação das

participações societárias da TELEBRÁS , ou de suas controladas ,
nas empresas constituídas na forma do artigo anterior .
Art.
próprio
prazo

7°

O Serviço

executante

será

indeterminado,

outorga

e,

quando

Limi tado

explorado

sendo

a

explorado mediante permissão a
leis

brasileiras

prazo de 10

e

com

sede

8°

O

posições

anos ,

a

terceiros ,

e

administracão
de

renovável por

no

por
sua
será

País ,

pelo

períodos .

Transporte

de

Sinais

de

quando envolver sa tél i tes que

notificadas

mediante concessão ,

do

empresa constituída segundo as

Serviço

orbitais

uso

lici tação para a

prestação

Telecomunicações por Satéli tes ,

explorado ,

a

ao

autorização ,

(dez) anos , renovável por iguais

Art .
ocupem

mediante

inexigível

destinado

destinado

pelo

Brasil ,

pelo prazo de

iguais períodos ,

até

15

será

(quinze)

observado o disposto no

art . 11 desta lei.
§

por

l°

A concessão assegurará o direito à ocupação ,

satélites

do

concessionário ,

notificadas pelo Brasil

e

associadas ,

estações

devendo

as

à

de

posições

consignação das
de

orbitais

radiofreqüências

controle

dos

satélites

localizar - se em território brasileiro .
§

lei ,

2°

-

As entidades que ,

na data de vigência desta

estej am explorando o Serviço de Transporte de Sinais de

Telecomunicações por Satélite , mediante o uso de satélites que
ocupem

posições

orbitais

notificadas

pelo

Brasil ,

têm

assegurado o direito à concessão desta exploração .
§

3°

estabelecerão

As
que

o

outorgas
início

para

efetivo

somente após 31 de dezembro de 1997 ,

a
de

exploração
sua

do

prestação

serVlço
se

dará

exceto para as aplicacões

em que seJam exigidas características técnicas não disponíveis
em satélites para os quals ,
tenham

sido

Brasil .
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4

Se r viço
Telecomunicações
entidade

que

por

de

Satélite

detenha

Transporte

somente
para

outorga

de
ser

poderá

exploração

de

Sinais

de

prestado
serVlço

a
de

telecomunicações , devendo ser assegurado tratamento equãnime e
não discriminatório a todos os interessados .
Art .

9°

telecomunicações
modal idades ,

A

por melO

dependerá

regulamentação ,

exploracão

de

de

de

satéli tes ,

outorga

serVlCOS

em qualquer

específica ,

independentemente

de

o

a c ess o

de

de

suas

nos

termos

da

se

realizar

a

partir do território nacional ou do exterior .
1°

§

satélites

Será

que

dada

ocupem

preferência

posições

utilização

à

orbitais

notificadas

de
pelo

Brasil , admitida a utilização de satélites que ocupem posicões
orbitais notificadas por outros países .
§

orbitais

2° - A utilização de satélites que ocupem posicões

notificadas

por

outros

países

está

condicionada

a

prévia coordenação com a administração brasileira das posicões
orbitais e freqüências associadas ,

e a que sua contratação se

faça com e mpresa constituída segundo as leis brasileiras e com
sede

e

administração

no

País ,

na

condição

de

representante

legal no Brasil .
Art .

10 -

Fica assegurada a qualquer interessado na

prestação de Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede
pública de telecomunicações .
Parágrafo
atividade

unlCO

caracterizada

Serviço
pelo

de Valor Adicionado

acréscimo

de

r ecu rsos

serviço de telecomunicações que lhe dá suporte ,
utilidades

relacionadas

apresentação ,

movimentação

ao
e

acesso ,

recuperação

de

é
a

a
um

criando novas
armazenamento ,

informacões ,

não

caracterizando exploração de servico de telecomunicações .
Art .
Móvel

Celular

11 e

As

de

concessões para exploração de Serviço
Serviço

de

Transporte

de

Sinais

de

Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a
empresas consti tuídas
administração no País .
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Parágrafo

único

desta

o

publicação

lei ,

5

Nos
Poder

três

anos

Executivo

seguintes

poderá

adotar,

casos em que o interesse nacional assim o exigir,
composição

do

capital

trata este artigo,
e

um

por

das

empresas

cento)

do

capital

votante

nos

limi tes na

concessionárias

assegurando que , pelo menos ,

à

de

que

51 % (cinqüenta

pertença,

direta

ou

indiretamente , a brasileiros .
Art .

12

Os

processos

de

outorga

para

exploração

dos serviços de que trata esta lei deverão conter requisi tos
que

proplclem

a

diversidade

de

controle

societário

das

entidades exploradoras , em estímulo à competição.
Parágrafo

único

Na

exploração

telecomunicações em base comercial ,

de

serVlços

de

deverão ser asseguradas a

interconectibilidade e a interoperabilidade das várias redes,
a

justa

competição

entre

os

respectivos

prestadores

dos

serVlços e o uso equitativo do competente plano de numeração .
Art .

13

Comunicações XI

do

art .

decisória

21
e

competência ,

•

CNC ,

legislação

da

Fica

criada

a

Comissão

Nacional

de

Órgão Regulador a que se refere o inciso
Constituição

autonomia
estrutura

específica ,

Federal ,

orçamentária
e

atribuições
devendo

o

com

e

independência

financeira ,

serão

cUJa

estabelecidas

Presidente

da

em

República

encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional, no prazo de 6
(seis)

meses ,

iniciativa

a

contar da

legislativa

vigência desta

será

exercida

lei,

após

o

cumulativamente

que

a

com

o

Congresso Nacional .
Parágrafo único - O Ministério das Comunicações , até
que seJa instalada a Comissão Nacional de Comunicações exercerá

as

competências

funções
de

de

Órgãos

regulamentação ,

Regulador ,

outorga

e

CNC ,

mantidas

as

fiscalização

dos

serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação
em vlgor .
Art .

14

Fica

a

União

autori zada

a

cobrar

pelo

direito de exploração dos serVlços de telecomunicações e pelo
uso de radiofreqüências .
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Parágrafo
cobrança

de

que

6

único
trata

Os
este

recursos

artigo

serão

provenientes

da

destinados

ao

Ministério das Comunicações para aplicação no desenvolvimento
dos serVlços e das competências atribuídas ao órgão regulador .
Art .

15 -

Telecomunicações ,

Fica mantido o

regido

na

forma

Fundo de Fiscalizaçã o das
estabelecida

pela

Lei

nO

5 . 070 , de 7 de julho de 1966 , que o instituiu .
Art .

16

Esta

lei

entra em vigor na

data de

publicação .
Art . 17

as

Sala

14 de
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sua
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Brasília,

jS

de malo de 1996.

Senhor Secretário,

Encaminho

a

Vossa

Excelência,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art .
134 do Regimento Comum, o incluso

Projeto de Lei

n O 1.287 ,

de 1995, do Poder Executivo, que" Dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização,
dá outras providências",

sobre o órgão regulador e

de acordo com o caput do art.

Constituição Federal .
Atenciosamente,

•

Deputado
Primei

A Sua Excelência o Senhor
Senador ODACIR SOARES RODRIGUES
DD. Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A

65 da

,
PL jZf?f/~5

F~ioL ~(9~

Dispõe sobre os serVlços de telecomunlcaçoes e sua organi zação, sobre o
órgão regulador e dá outras provldênClas.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

organlzaçao

A

1°

telecomunicações,

a

exploração

Serviço

e

de

Limitado

Serviço

Telecomunicações por Satélite,

de

serVlços

dos
Móvel

Servlço

Transporte

de

de

Celular,

de

Sinais

de

utilização da

bem como a

de

rede

pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor
Adicionado,

regulam-se por esta lei,

pelas Leis nOs 8.987,

de

13 de fevereiro de 1995, e

9.074, de 7 de julho de 1995, e, no

que

legislação

for

compatível,

pela

de

telecomunicações

em

vlgor.
Art.

ta

telecomunicações,
vlgor,

ao

serVlços

dos

respeitado o que dlsciplina a

em especial a

obedecerá

organlzaçao

A

Lei

disposto

n°

4.117,

nesta

lei,

de

legislação em

de 27 de agosto de 1962,
rela ti vamente

aos

servlços

que menClona.
§

1°

telecomunicações

r

móvel

Móvel

,

Celular

terrestre,

e
,

aberto

a

o

serVlço

de

correspondência

pública,

que utiliza sistema de radlocomunlcações com técnica

celular,

conforme definido na regulamentação,

rede

/

Serviço

pública

terminais

de

telecomunicações,

portáteis,

transportáveis

e

interconectado à

acessado
ou

por

melO

de

de

uso

serVlço

de

veiculares,

individual.
Serviço

Limltado

e

o

telecomunicações destinado ao uso proprlO do executante ou à

,

prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pessoa,
ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas,

caracterizado pela

realização de atividade específica.
Serviço

§

Transporte

de

Telecomunicações por Satélite e

Sinais

de

de

o serviço de telecomunicações

que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e emissão
de

SlnalS

de

telecomunicações,

utilizando

radiofrequências

predeterminadas.
Art.

o

3°

Serviço

Móvel

Celular

será

explorado

mediante concessão, outorgada, por licitação, pelo prazo de 15
(quinze)

anos,

renovável

por

19uals

observado

períodos,

o

disposto no art. 11 desta lei.
.

,

Parágrafo

unlCO

As

exploradoras

entidades

de

servlços públicos de telecomunicações ficam obrigadas a tornar
disponíveis
Móvel

•

suas

redes

Celular

em

para

interconexão

com

adequadas,

condições

as

de

Servlço

equanlmes

e

nao

discriminatórias .

o

Art.

Poder

concessoes de Serviço Móvel

transformará

Executivo

em

Celular as permlssoes do Serviço

de Radiocomunicação Móvel Terreste Público-Restrito outorgadas
anteriormente à vigência desta lei,
dos

demais

contratos

de

em condições similares as

concessao de

Serviço Móvel

Celular,

respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único - As entidades que,
disposto
Móvel

J

/,

/

neste

Celular

assoclação,
contar

da

no

artigo,

se

deverão
prazo

vlgencla

de

desta

exploração do Serviço.

tornem

.

lei,

24

,

conceSSlonarlas

constituir,
até

de acordo com o

(vinte

empresas

do

isoladamente
e
que

quatro)
as

Serviço
ou

em

meses,

a

sucederão

na

3

Art. 5 ° - Fica a Telecomunlcações Brasileiras S.A.
,

TELEBRAS autorizada,
no

parágrafo

diretamente

com o fim de dar cumprimento ao disposto

unlco

através

ou

anterior,

artigo

do

controladas,

sociedades

suas

de

constituir,

a

empresas subsidiárias ou associadas para assumlr a

exploração

do Serviço Móvel Celular.

o

Art.

Poder

Executivo,

conveniente ao interesse público,

quando

determinará a

oportuno

e

alienação das

participações societárias da TELEBRAS, ou de suas controladas,
nas empresas constituídas na forma do artigo anterior.

o
próprio

executante

será

prazo indeterminado,
outorga

e,

Serviço

quando

Limi tado

explorado

a

explorado mediante permissão a
leis

•

brasileiras

e

mediante

sendo inexigível
destinado

com

sede

destinado

a

o

8°

poslções

por

licitação para a

sua

prestação

e

a

explorado,
anos,

de

no

,

sera

País,

pelo

períodos.

Transporte

de

Sinais

de

quando envolver satélites que

notificadas

mediante concessao,

terceiros,

administração

Serviço

orbitais

do

empresa constituída segundo as

Telecomunicações por Satélites,
ocupem

uso

autorização,

prazo de 10 (dez) anos, renovável por 19uals
Art.

ao

Brasil,

pelo

pelo prazo de até

renovável por 19uals períodos,

observado o

15

,

sera

(quinze)

disposto no

art. 11 desta lei.
§

por

;

1° - A concessão assegurará o direito a ocupação,

satélites

do

concesslonarlo,

notificadas

pelo Brasil

e

associadas,

devendo

estações

as

à

de

poslçoes

conslgnaçao das
de

localizar-se em território brasileiro.

orbitais

radiofrequências

controle

dos

satélites

,

4

2°

§

lei,

-

As entidades que,

na da ta de vigência des ta

estejam explorando o ServJ.ço de Transporte de Sinais de

Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de satélites que
ocupem

posJ.ções

orbitais

Brasil,

pelo

notificadas

têm

assegurado o direito à concessão desta exploração.
As
estabelecerão que o

outorgas

para

a

exploração

J.nJ.cJ.o efetivo de

sua

do

servJ.ço

pres tação

se dará

somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as aplicações
em que seJam exigidas características técnicas não disponíveis
em satélites para os quaJ.s,
tenham

sido

alocadas

na data de vigência desta lei,

posJ.çoes

notificadas

orbitais

pelo

Brasil.

o
Telecomunicações
entidade

que

por

Serviço
Satéli te

detenha

outorga

de

Transporte

somente
para

poderá

exploração

de
ser
de

Sinais

de

prestado
servJ.ço

a
de

telecomunicações, devendo ser assegurado tratamento equanJ.me e
nao discriminatório a todos os interessados .

•

Art.
telecomunicações
modalidades,

9°

A

por meJ.o

dependerá

regulamentação,

de

de

exploração
satéli tes,

outorga

independentemente

de

em qualquer

específica,
de

o

servJ.ços

acesso

de

de
suas

nos

termos

da

se

realizar

a

partir do território nacional ou do exterior.
Será
satélites

que

ocupem

dada

preferência

posJ.çoes

orbitais

à

utilização

notificadas

de
pelo

Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem posJ.ções
,

!

orbitais notificadas por outros países.
§

orbitais

2 ° - A utilização de satélites que ocupem posJ.ções

notificadas

por

outros

paJ.ses

está

condicionada

,

a

prévia coordenação com a adminJ.stração brasileira das posições

J

orbitais e frequências assocladas,

e a que sua contratação se

faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e com
sede

e

administração

no

País,

na

condição

de

representante

legal no Brasil.
Art.

Fica assegurada a qualquer interessado na

10

prestação de Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede
pública de telecomunicações.
,

Parágrafo unlCO
atividade

caracterizada

Serviço
pelo

acresclmo

recursos

de

serviço de telecomunicações que lhe dá suporte,
utilidades

relacionadas

apresentação,

movimentação

e

a

a

um

criando novas
armazenamento,

acesso,

ao
e

,

de Valor Adicionado

recuperaçao de

informações,

nao

caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.

Móvel

Art.

11

Celular

e

-

As concessoes para exploração de Serviço

de

Serviço

Transporte

de

de

Sinais

de

Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a
empresas

consti tuídas

segundo as

leis brasileiras

com sede e

administração no País.

publicação

Parágrafo

unlco

desta

o

lei,

Nos
Poder

três

Executivo

seguintes

anos
poderá

adotar,

casos em que o interesse nacional aSSlm o eXlglr,
composição

do

capital

das

empresas

e

um

por

cento)

do

capital

votante

nos

limites na

concesslonárlas

trata este artigo, assegurando que, pelo menos,

,

a

de

que

51 % (cinquenta

pertença,

direta

ou

indiretamente, a brasileiros.
Art.

12

Os

processos

de

outorga

para

exploração

dos serviços de que trata esta lei deverão conter requisi tos
que

proplclem

a

diversidade

de

controle

societário

entidades exploradoras, em estímulo à competição.

das

•

.

,

Parágrafo

unlco

exploração

Na

telecomunicações em base comercial,
interconectibilidade e
a

justa

competição

serVlços

de

de

deverão ser asseguradas a
,

interoperabilidade das varlas redes,

a

entre

os

prestadores

respectivos

dos

serVlços e o uso equitativo do competente plano de numeração.
Art.

13

Comunicações XI

do

art.

decisória

CNC,

21

Constituição

estrutura

legislação

criada

a

Comissão

de

Nacional

Órgão Regulador a que se refere o inciso

autonomia

e

competência,

da

Fica

orçamentária
e

específica,

com

Federal,

atribuições
devendo

o

independência

financeira,

e

serao

cUJa

estabelecidas
da

Presidente

em

República

encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional,

no prazo de 6

(seis)

apos

meses,

iniciativa

a

contar da vlgencla desta

legislativa

será

exercida

lei,

o

cumulativamente

que

a

com

o

Congresso Nacional.
Parágrafo único - O Ministério das Comunicações, até
que seJa instalada a Comissão Naclonal de Comunicações exercerá

as

competências

funções
de

de

Órgãos

regulamentação,

mantidas

as

fiscalização

dos

Regulador,

outorga

e

CNC,

serviços de telecomunicações a ele atribuídas pela legislação
em vlgor.
Art.

14

Fica

a

União

autorizada

a

cobrar

pelo

direito de exploração dos serVlços de telecomunicações e pelo
uso de radiofreqüências.
Parágrafo
cobrança

de

que

unlco
trata

Os

este

recursos

artigo

serao

provenientes

da

destinados

ao

Ministério das Comunicações para aplicação no desenvolvimento
dos serviços e das competências atribuídas ao órgão regulador.

,

7

Art.

15 -

Telecomunicações,

Fica mantido o

regido

na

forma

Fundo de Fiscalização das
estabelecida

pela

Lei

nO

5 . 070, de 7 de julho de 1966, que o instituiu.
Art.

16

Esta

lei

entra em vigor

na

data de

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
CAMARA DOS DEPUTADOS,

.15
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Dispõe sobre a exploração do Serviço Móvel Celular, sobre telecomunicações por satél ites e dá outras
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PODER EXECUtiVO

para exploração de ser
(Asseguran.i.o a uni,~.CL'iJ ') direito de cobrar pelas concessoes ou p'ermissões
I
viços de telecomunicações e pelo uso de radio frequencia.)
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(Res. 17/39)
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MESA
•
Despacho: As Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Finanças e
Tributação (Art. 54); e de Constituição e Justiça e de Redação

(A r

t .

54)

Vetado

(Art. 24,11).
Razões do veto-publicadas no
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COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES
Encaminhado ã Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

COMISSÃODECI~NCIA

1 2 .01.96

E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÀTICA
Distribuido ao relator, Dep. AROLDE DE OLIVEIRA.

VI DE -VERSO ............. .
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ANDAMENTO

PL,

12.01.96

22.01.96
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COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Prazo para apresentação de emendas: 05 sessões.

COMISSÃO DE crENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Foram apresentadas 44 (quarenta e quatro) emendas, assim distribuidas: Emendas , Ol, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09 pelo Dep. Paulo Cordeiro; emendas : lO, 11 e ~ 12, pelo Dep ,. Nelson - Ma~chezan; emenda 13, pela Dep. Alzira Ewer
ton; emendas 14, 15, 16, 17, pelo Dep. Roberto Campos; emendas 18, 19, 20, ~elo Dep. H€lio Rosas; emenda, 21,
pelo Dep. Paulo Cordeiro; emendas 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, pelo Dep. Luiz Moreira; emenda 29, pelo Dep. Mi
ro Teixeira; Emendas 30 e 31, pelo Dep. Romel Anízio Jorge; emendas 32, 33, 34, 35 e 36, pelo Dep.
Paulo
Heslander; emendas 37, 38, 39, 40, 41, 42, pelo Dep. Paulo Bornhausen; emendas 43 e 44, pelo Dep. Agnelo Queir oz .
'1ESA

30.01.96

Deferido Ofício n9 3-EXT/96, da C.T.A.S.P., solicitando reconsideração do despacho inicial deste Projeto,
para incluir a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, que deverá ser ouvida, no mérito
antes da Comissão de Finanças e Tributação.

MESA
Despa c ho: As Comissões de Ci~ncia e Te c llologia, Comunicação e Informitica; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e Tributação (Art. 54 ) ; e de Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54 ) - Art. 24, I I ) . (NOVO DESPACHO).

31.01.96

PLENÁRIO
E lido e vai a imprimir.
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ANDAMF'NTO
CO~IISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,

27 .0 3 . 96

COMUNICACÃO E INFôRMÃTICA

Parecer favorável do relator, do Dep. AR~LnE DE ~LIVEI~A, com substitutivo; pela aprovação parcial das
eme ndas de n9s 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 e 21, do nep. Paulo Cordeiro; 14, 15, l6 , e 17 do Dep. Roberto
Campos; 18, 19 e 20 do Dep. Hllie Rosas; 22, 23, 24,

25, 26,

27 e 28 do Dep. Luiz Moreira; 37, 38, 39,

40, 41 e 42 do Dep. Paulo Bornhausen; 13 da ~ep. Alzira Ewerton e contrário as emendas de n9s 10, 11 e
12 do Dep. Nelson Marchezan;

29 do Dep. Miro Teixeira; 30 e 31 do Dep. Romel Anísio; 32, 33, 34,

35,

36 do Dep. Pélulo lIesl ande r e 43 e 44 do Dep. Agnelo Queiróz.
COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
09.04.96

Prazo para apresentação de emendas ao substitutivo : 05 sessões .

COMISSÃO DE CIENGIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
18.04.96

f.oram apresentadas 85 (oitenta e cinco) emendas, assim distribuidas: Emendas 01 e 02, pelo Dep . Luiz Moreira; 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13;
16, 17, 18, 19, 20,

p~lo

Dep . Renato Johnsson; 14 e 15, pelo Dep.

H~lio

Rosas;

21, 22e 23, pelo Dep. Marcelo Barbieri; 24 e 25, pelo Dep. Cássio Cunha Lima; 26 e 27

pelo Dep . Salvador Zimbaldi; 28 , 29 e 30, pelo Dep. Jos~ de Abreu; 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, pelo

,

Dep.

Paulo Cordeiro; 38 , pelo Dep. Renato Johnsson; 39, pela Dep. Eurípedes Miranda; 40, pelo Dep. Ney Lopes;
41 , 42 ,43,44,45,46,4 7 ,48,49 e 50, pelo Dep. Edinho Araújo;

51, 52, 53 e 54, pelo Dep.

Inácio Arruda;

55 , 56 , 57, 58, 59, 60 , 61, 62, 63, 64 e 65, pelo Dep. Roberto Campos; 66, 67, 68 e 69, pelo Dep. Jaqu es
Wagner;

70 , pelo Dep. Paulo Ileslander;

71, pelo Dep. Cunha Bueno; 72 , pelo Dep. Marcelo Barbieri; 73 e 74,

pelo Dep. Inácio Arruda; 75, pelo Dep. Ney Lopes; 76,

77, 78,

79 e 80 , pelo Dep . Ricardo Izar; 81,

Dep . Domingos Leonelli; 82, 83, 84 e 85, pelo Dep . Ney Lopes.
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ANDAMENTO
29.04.96

COMISSÃO T)E rrP'NCIA E TECNOl.OGIA, CQt 111f\I Tr't\r'lr r.: INFOJ~MÁTICA
Parecer favorável do relator, Dep. AROLDE DE Or,.IVEIF.!., com substituti'!q; pela aprovação parcial das emendas de
n9s 1,L, 3, 4, 5,6, 7,8, 9, e 21 do Dep .. Paulo Cordeiro; 14, 15, 16, e 17 do Dep.Roberto Campos; 18 ,
19, e 20 do Dep.Hélio Rosas; 22, 23, 24,25, 26, 27, e 28 do Dep. Luiz Moreira; 37, 38, 39, 40, 41, e
42 do Dep. Paulo Bornhausen; 13 da Dep. Alzira Ewerton, e contrário às emendas de n9s 10, 11, e 1 2 do

Dep. Nelson Marchezan; 29 do Dep. Miro Teixeira; 30 e 31 do Dep. Romel Anísio; 3 2 , 33, 34, 35, e 36 do
Dep. Paulo Heslander e 43 e 44 do Dep. Agnelo Queir6z, e favorável as emendas apresentadas ao substitutivo n9s 10 do Dep. Renato Jonhson; 14 do Dep. Hélio Rosas; 26 , e 27 do Dep. Salvador ZimbalJi; 37 do
Dep.Paulo Cordeiro; 42 , e 49 do Dep. Edinho Araújo; 77 do Dep. Ricardo Izar. E contrário às emendas:
1 e 2 do Dep. Luiz Moreira; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1 2 , 13 e 38 do Dep. Renato Jonhsson; 1 5 do Dep.
Hélio Rosas; 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 e 72 do Dep. Marcelo Barbieri; 24 , e 25 do Dep. Cássio
Cordeiro., 39 do
Cunha Lima; 28, 29 e 30 do Dep. Jos-e- de Abreu ; 31 , 3 ~L. , 33 , 34 , 35 , e 36 do Dep. Paulo
Dep. Euripédes Miranda; 40, 75, 82, 83, 84, e 85 do Dep.Ney lopes; 41, 43, 44 , 45, 46, 4 7 , 48 e 50 do
Dep.Edinho Araújo; 51,52,53,54, 73, e 74 do Dep. Inácio Arruda; 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 6L,63, 64 e
65 do Dep. Roberto Campos; 66, 67, 68,

e 69 do Dep. Jaques Wagner; 70 do Dep. Paulo Ileslander; 71 do

Dep. Cunha Bueno; 76, 78,79 e 80 do Dep.Ricardo Izar; 81 do Dep.Domingos Leonelli.

07 . 05 . 96

PLENÁRIO
Aprovado o requerimento dos Deps Inocêncio Oliveira , Líder do Bloco PFL/PTB, Benito Gama , Líder
Governo , Michel Temer, Líder do Bloco PMDB /PSD/PSL/PMN/PSC , Odelmo Leão , Líder do Bloco PPB/PL e
sé Aníbal , Líder do PSDB, solicitando , nos t ermos do art . 1 55 do RI , urgência para e s l e Projeto
SIM - 296 ; NÃO-I06; ABST-03; TOTAL-405.
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO ÀS
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.287-C, DE 1995

o

SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-BA. Para

emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente , Sras. e Srs .
Deputados, temos a relatar as emendas de plenário

apresentadas ao

Projeto de Lei nO 1.287 -C, de 1995.
A primeira delas é a Emenda nO 1, de autoria do Deputado
Inário Arruda , do PC do S, e outros . Esta emenda , Sr. Presidente , Sras. e
Srs. Deputados, eu diria, é bastante criativa, mas conflita em muito com
os ajustes feitos em relação ao texto.
Nós,

ou

qualquer

companheiro

que

venha

a

relatar

posteriormente o desdobramento do órgão regulador, ou seja , a
instituição do órgão regulador, poderemos aproveitar muito do que foi
proposto pelo Deputado Inácio Arruda . Entendemos, no entanto , que
neste momento nosso parecer deve ser contrário , ou seja , pela rejeição
da Emenda nO 1 .
A Emenda nO 2 diz: "Na defesa do interesse nacional, o Poder

Executivo adotará o princípio da reciprocidade na composição do capital
das empresas concessionárias dos serviços objeto desta Lei. "
Quanto a esta emenda ,

entendo que o acordo a ser posto

sob forma de emenda aglutinativa , que dá ao Executivo o direito, em

2

razão do interesse nacional , durante até três anos , de promover esse tipo
de discriminação, é mais avançado, pelo menos nesse período, do que a
proposta do Deputado Inácio Arruda . Por isso,

o nosso parecer é

contrário , e somos pela rejeição da emenda do Deputado Inácio Arruda .
A Emenda nO 3 trata do § 2° do art. 2° e do caput do art. 3°,
que passam a ter a seguinte redação:
"Art.2° ................................................. §
2° As concessões para exploração de Serviço
Móvel Celular serão outorgadas, por meio de
licitação, a empresas brasileiras, que tenham
pelo menos 67% do capital votante pertencentes
direta ou indiretamente a brasileiros.
Art.

3°

A

exploração

telecomunicações

destinado

de
ao

servIço

de

controle

de

satélites de telecomunicações será outorgada a
empresas brasileiras habilitadas, nos termos da
regulamentação, que tenham pelo menos 67%
do

capital

votante

pertencentes,

direta

ou

indiretamente, a brasileiros ".

Ora, essa emenda conflita e muito com tudo o que foi
decidido neste Congresso, inclusive com a quebra da discriminação das
empresas estrangeiras. No acordo que relataremos posteriormente em

3

emenda aglutinativa, a proposta é que isso seja estendido por um
período de três anos, mas não com a amplitude, que é desnecessária, de

67% .
Portanto, o nosso parecer também é contrário à Emenda nO 3,
também de autoria do Deputado Inácio Arruda.
Vamos à Emenda nO 4, de autoria do Deputado Miguel
Rossetto e outros, que diz: " Requeremos a Vossa Excelência, com base
no

Regimento

Interno desta

Casa,

a

apresentação

de

emenda

substitutiva ao § 2° do art. 11 do Substitutivo-B ao Projeto de Lei nO
1.287, de 1995, nos seguintes termos:
Art. 11 - As concessões para exploração de
Serviço

Móvel

Celular

e de

Serviço

de

Transporte de Sinais de Telecomunições por

•

Satélite somente poderão ser outorgadas a
empresas

constituídas

segundo

as

leis

brasileiras, com sede e administração no País. "

Isso é exatamente o que está no texto.
"§ 2°.

É

vedado a empresa e a governo

estrangeiros o controle, direto ou indireto, do
capital votante de empresas concessionárias
dos serviços objeto desta Lei. "

4

Apenas o § 2° é novo. Portanto, o caput do art. 11 é
basicamente o que está no projeto e o que foi relatado.
Quanto ao § 2°, entendemos que ele favoreceria empresas
de um determinado bloco econômico e desfavoreceria empresas de
outro , o que reduziria as possibilidades de ofertantes e, basicamente ,
prejudicaria a participação de empresas européias.
Portanto, nosso parecer à Emenda nO 4 é também pela
rejeição .
A Emenda nO 5, de autoria do Deputado Inácio Arruda ,
estabelece:
"As empresas concessionárias dos serviço de
telecomunicações serão obrigadas a aplicar no
Brasil pelo menos 1% do faturamento bruto em
pesquisas e desenvolvimento tecnológico e,

•

entre

outros, formação

especialistas

e

o

e

capitalização

desenvolvimento

de
de

equipamentos, materiais, serviços e tecnologia
de ponta."

Ora, entendo que é descabido este tipo de solicitação.
Portanto, somos de parecer contrário à Emenda nO 5, do Deputado Inácio
Arruda .
A Emenda nO 6, de autoria do Deputado Paulo Heslander, diz:

5
•

"Acrescente-se ao substitutivo "8" do Projeto de
Lei a seguinte emenda aditiva: É a União
autorizada a alienar, no prazo de 24 meses, a
telefonia cabeada e a celular banda "A" num
único processo licitatório."

o projeto é bem

mais amplo. Dá aos executivos a liberdade

de trabalhar e planejar de acordo com o interesse do programa de
estatização.
Portanto, somos também de parecer contrário à Emenda nO 6,
de autoria do Deputado Paulo Heslander.
Vamos à Emenda nO 7, cujos autores não me é possível
identificar neste momento, uma vez que não consigo identificar as
assinaturas:
"Insira-se no art 2° do § 1°, in fini , a expressão
"ou coletivo" ficando o § 1° com a seguinte
redação:

§ 1°. Serviço Móvel Celular é o serviço de
telecomunicações

móvel terrestre, aberto

à

concorrência pública, que utiliza sistema de
telecomunicações
interconectado

técnica

ou

à

rede

pública

celular,
de

telecomunicações e acessado por meio dos

6

terminais portáteis, transportáveis ou veiculares
de uso individual, ou coletivo" .

No

meu

entendimento ,

é

dispensável

esse

tipo

de

detalhamento. Por isso, somos de parecer contrário à Emenda nO 7.
A Emenda nO 8, de autoria que não consigo identificar, diz:
"Dê-se ao parágrafo

único do art.

13 do

Substitutivo do Relator a seguinte redação : 'O
Ministério das Comunicações, até que seja
instalada

a

Comissão

Nacional

de

Comunicações - CNC -, exercerá a função de
órgão regulador, mantidas as competências de
regulamentação, outorga

e fiscalização

dos

serviços de telecomunicações a ele atribuídos
pela legislação em vigor."

Ora , entendo que essa matéria deve ser objeto, como disse o
Relator da Comissão de Comunicações , de uma emenda aglutinativa
sobre a qual nos manifestaremos posteriormente.
Nesses termos , não somos favoráveis à sua aprovação.
A Emenda nO 9 dispõe:
"Fica o Poder Executivo autorizado, nos casos
em que o interesse nacional assim o exigir, a
reduzir ou eliminar a exigência contida no inciso

7
•

11 , cuja vigência será extinta a partir de cinco
anos da promulgação desta lei."

Essa é a Emenda nO 9, na forma escrita. Também somos pela
rejeição. Iremos relatar posteriormente uma emenda aglutinativa tratando
da questão.
Este é o nosso parecer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados.
*

*

*

1

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA ÀS
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.287-C, DE 1995

o

SR. AROLDE DE OLIVEIRA (Bloco/PFL-RJ. Para

oferecer parecer. Sem revisão orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, foram apresentadas em plenário nove emendas ao Projeto
de Lei nO 1.287-C, de 1995, na forma do substitutivo. A Emenda de nO 1,
do ilustre Deputado Inácio Arruda , usando como endereçamento o
projeto original , propõe no art. 7° a criação do órgão regulador,
regulamentando-o explicitamente no artigo. Nós rejeitamos essa emenda
porque julgamos que a regulamentação deva ser objeto de uma lei
específica que crie esse órgão regulador, deixando apenas na lei,
conforme consta do substitutivo, a criação do órgão regulador, definindo
as suas características essenciais de independência adm inistrativa, de
autonomia orçamentária e financeira e deixando que a lei específica ,
então , num prazo de seis meses, seja apresentada pelo Poder Executivo
e,

se

não

o

for,

o

Congresso

Nacional

passará

cumulativamente a iniciativa da lei que venha a regulamentar.
Por isso, reje itamos essa emenda.

a

exercer

2

A Emenda nO 2, também de autoria do ilustre Deputado
Inácio Arruda , restaura, onde couber, o princípio da reciprocidade na
composição do capital das empresas concessionárias. Essa emenda
também foi rejeitada por um fato muito simples. Na rodada do Uruguai ,
da Organização Mundial de Comércio, assinada pelo Brasil , ficou
estabelecido que, no caso de prestação de serviços , portanto, neste
caso, a proporção de participação que for adotada pelo Brasil com um
país terá de ser adotada por todos os outros, e assim com todos os
países. Por conseguinte, perde a eficácia, neste caso, a aplicação do
princípio da reciprocidade. Portanto, a rejeitamos.
A Emenda nO 3 altera a participação no capital , não
apenas votante , mas também no capital total das emendas, elevando
para 67%

o capital votante pertencente direta ou indiretamente a

brasileiros.
Essa emenda também foi rejeitada , porque acreditamos
que a sinalização que devemos dar neste momento aos investidores
nacionais e internacionais é de que haverá completa liberdade, o que
será objeto, depois, de nova análise de uma emenda aglutinativa .
A Emenda nO 4, do Deputado Miguel Rossetto , do PT,
inclui a vedação à participação de empresas estatais estrangeiras, ou
empresas controladas por governos estrangeiros, no controle das
empresas concessionárias dos serviços objetos dessa lei.

3

Rejeitei essa emenda porque após muita negociação
concluímos que esse é um aspecto de menor importância , uma vez que
todas as empresas que hoje são estatais e que são grandes investidoras
internacionais estão também abrindo seus capitais, e em muito pouco
tempo serão empresas privadas . Então, a Emenda nO 4 também fo i
rejeitada por essa razão .
A Emenda de nO 5 é muito positiva . Apresentada pelo
Deputado Inácio Arruda , propõe que as concessionárias do serviço de
telecomunicações sejam obrigadas a aplicar no Brasil pelo menos 1% do
seu faturamento bruto em pesquisa do desenvolvimento ecológico ou ,
entre outros, formação e capacitação de especialistas e desenvolvimento
de equipamentos , materiais, serviços e tecnologia de ponta .
Realmente , este é um assunto que não é oportuno
nesta lei porque não estamos tratando das concessionários dos serviços
públicos de um modo geral. Estamos tratando simplesmente da abertura
do capital. Esta emenda deveremos tratá-Ia , e deverá voltar à discussão,
quando tratarmos da privatização do setor de telecomunicações ou da
elaboração da lei maior que vai regular todos os serviços . Por
conseguinte , rejeitamo-Ia , não porque não concordamos com o mérito,
mas simplesmente porque a julgamos inoportuna neste momento. Esta
foi a Emenda nO 5, também rejeitada .
A Emenda nO 6 é de autoria do ilustre Deputado Paulo
Heslander, do PTB de Minas Gerais. Ele simplesmente , na sua emenda ,

4

propõe que a alienação dos serviços da participação nas empresas de
serviços de banda "A" aconteça simultaneamente com a telefonia
convencional cabeada . É evidente que esta seria talvez a solução mais
aberta de todas , estaríamos de pleno acordo, não fosse a inoportunidade,
a intempestividade da emenda , porque a lei não trata dos serviços
convencionais.

Por

conseguinte ,

rejeitamo-Ia

e

aguardamos

uma

oportunidade, no futuro , para um novo debate, para aproveitarmos essas
idéias do Deputado Paulo Heslander.
A Emenda nO 7 é de autoria do Deputado Inocêncio
Oliveira , Líder do PFL. É uma emenda extremamente importante, mas
que ao redefinir, ao conceituar o Serviço Móvel Celular, preceitua que os
serviços não serão apenas de uso individual , mas também de uso
coletivo.
Entendo, Sr. Presidente , Sras. e Srs. Deputados , a intenção
legítima do nobre Deputado Inocêncio de Oliveira. Ele deseja , com isso,
que as empresas de telefonia celular dispensem parte dos recursos e dos
meios para fazer o atendimento fixo rural , o atendimento fixo social , nas
áreas mais carentes. É legítima a preocupação. Porém , alterar a
definição desse parágrafo, neste momento, simplesmente incluindo
"coletivo", dará margem a muitas interpretações: "coletivo" tanto pode ser
uma fazenda distante, com uma comunidade carente , como um luxuoso
condomínio numa área urbana. E se abrirmos com "coletivo", vamos
permitir a execução do serviço de telefonia fixa , concorrendo de uma

5

forma desleal com as empresas estatais que hoje prestam serviços
.

.

convencionais.
Por conseguinte , discutindo posteriormente em torno
dessa emenda, tentando achar uma forma para aproveitá-Ia, conclu ímos
que esse atendimento continuará a cargo das empresas estatais na
banda "A" - que já o prestam - e, onde não houver meios, as empresas
estatais alugarão os meios das novas empresas para prestar o serviço.
Foi a forma encontrada no Ministério para justificar a mim o não
aproveitamento dessa emenda . Portanto, está rejeitada .
A Emenda nO 8 é do ilustre Deputado Líder do Governo,
Benito Gama, e há outras assinaturas . Ela explicita que, até que seja
regulamentado o órgão regulador, nesse

período, o Ministério das

Comunicações exercerá a função de órgão regulador.
Essa emenda era um dos pontos polêmicos e vai ser
aproveitada numa emenda aglutinativa , que defenderemos a posteriori.
Por conseguinte , essa emenda fica em suspenso, é rejeitada aqui , nesta
leitura de Plenário, mas vai ser aproveitada numa emenda aglutinativa
das Lideranças do Governo.
A Emenda de nO 9 é também de autoria do Deputado
Benito Gama. Essa Emenda não se refere , na realidade , ao Substitutivo,
nem ao Projeto de Lei. Ela se refere

a uma emenda que sena

destacada, ou que será destacada, e que será votada .

6

•

Por conseguinte, eu a rejeito, pela impropriedade do
encaminhamento e do endereçamento ao projeto de lei .
São estes, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
comentários que faço sobre as Emendas de Plenário.
Era o que tinha a dizer.

* * *

1

,

. PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
"'
TRIBUTAÇAO AS EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°
1.287-C, DE 1995

o

SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Para emitir

parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, analisamos nove emendas apresentadas ao Projeto de Lei
nO 1.287-C , de 1995, ora examinado por esta Casa .
A Emenda nO 1, de autoria do Deputado Inácio Arruda ,
propõe

regulamentar

detalhadamente

o

. -

orgao

regulador

de

telecomunicações.
A Emenda nO 2, também de autoria

do

Deputado

Inácio Arruda , propõe adotar o princípio da reciprocidade na composição
do capital das empresas concessionárias.
A

Emenda nO 3,

também

de autoria do Deputado Inácio

Arruda , propõe limitar a participação do capital estrangeiro , o capital
votante das empresas concessionárias , em 33%.
A Emenda nO 4,

de autoria do Deputado Miguel

Rossetto , propõe vedar o controle por empresa e governos estrangeiros
do capital de empresas concessionárias.

2

A Emenda nO 5, de autoria do Deputado Inácio Arruda ,
propõe tornar obrigatória a aplicação de pelo menos 1% do faturamento
das empresas em pesquisas e desenvolvimento.
A Emenda nO 6, de autoria do Deputado Paulo
Heslander, autoriza a alienação da telefonia cabeada e da celular banda
"AII.

A Emenda nO 7, de autoria do Deputado Luiz Moreira ,
propoe definir serviços celulares como de uso, além de individual ,
coletivo .
A Emenda nO 8, de autoria

dos Líderes ,

propoe

garantir o controle da regulamentação do setor ao Ministério das
Comunicações , até que seja

instalada a Comissão

Nacional de

Comunicações.
A Emenda nO 9, também de autoria

dos Líderes ,

autoriza o Poder Executivo a negociar caso a caso a exigência de
participação de 51 %

de brasileiros no capital votante das empresas

concessionárias. Entretanto, fixa em cinco anos o prazo de validade da
exigência.
Como se vê pelo enunciado das várias emendas, elas
nao têm nenhuma implicação orçamentária. Portanto , não contrariam
nenhum

dispositivo do Plano Plurianual

e da

Lei

de

Diretrizes

3

Orçamentárias ora em vigor.

Daí o nosso voto ser pela adequação

orçamentária e financeira .
*

*

*

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO AS
EMENDAS DE PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N°
1.287-C, DE 1995

o SR.

ARY KARA (Bloco/PMOB-SP. Para emitir parecer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo oferecido parecer pela
aprovação do Projeto de Lei nO 1.287-C, de 1995, sob exame, e também
ao substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, em substituição à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, retorno agora para dar parecer às
nove emendas de plenário.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, preliminarmente, no
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nada há
em contrário a sua apreciação por esta Comissão e esta Casa. As
emendas foram apresentadas no prazo legal, com o atendimento dos
pressupostos regimentais e constitucionais e, no plenário, buscam alterar
o substitutivo parcialmente.
Meu voto, portanto, é favorável, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica

legislativa das nove emendas de plenário

oferecidas ao Projeto de Lei nO 1.287-C, de 1995.
*

*

*
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Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para os fms constantes do art, 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara n° 32, de 1996 (PL n° 1.287, de 1996, nessa Casa), que "dispõe sobre os serviços de
telecomunicações e sua organização, sobre o órgão regulador e dá outras providências"_

Senado Federal, em )
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LEI N°

9.295, DE 19

DE JULHO DE 1996.

Dispõe sobre os serviços de telecomunicações
e sua organização, sobre o órgão regulador e
dá outras providências.

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanCIOno a seguinte

Lei:
Art. I° A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço
Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, bem como a utilização da rede pública de telecomunicações para a prestação de Serviço de
Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei, relativamente aos serviços que menciona, respeitado o
que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas Leis
nOs 8.987, de I3 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e, no que for compativel, pela
legislação de telecomunicações, em vigor.
Art . 2° Sujeitam-se á disciplina desta Lei os serviços de telecomunicações elencados
. _
.
, no art . I 0, observados as seguintes definições:

•

§ I ° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, abeno á
correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular conforme
definido na regulamentação, interconectado á rede pública de telecomunicações, e ac~ssado por
meIO de termmrus ponátels, trmsponáveis ou veiculares, de uso individual.
§ 2° Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso próprio do
executmte ou à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pessoa, ou grupo de
pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela reaIização de atividade especifica.

§ 3° Serviço de Trmspone de Sinais de Telecomunicações por Satélites é o serviço
de telecomunicações que, medimte o uso de satélites, reaIiza a recepção e emissão de sinais de
telecomunicações, utilizando radiofreqüências predeterminadas.
Art . 3° O Serviço Móvel Celular serà explorado medimte concessão, outorgada, por
licitação, pelo prazo de quinze mos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no art . 11
desta Lei

Parágrafo único. As entidades exploradoras de servIÇOS públicos de
telecomurucaçôes são obrigadas a tornar disponiveis suas redes para interconexão com as de
Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não discriminatórias.
Art . 4° O Poder Executivo trmsformará em concessões de Serviço Móvel Celular as
permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas
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anterionnente á vigência desta Lei, em condições similares as dos demais contratos de concessão de
Serviço Móvel Celular. respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o disposto neste artigo, se tomem
concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente ou em associação, no
prazo de até vinte e quatro meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na
exploração do Serviço.
Art. 5° É a Telecomunicações Brasileiras SA - TELEBRÁs autorizada, com o fim
de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo anterior, a constituir, diretamente ou
através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a
exploração do Serviço Móvel Celular.
Art . 6° O Poder Executivo, quando oportuno e celnveniente ao interesse público,
determinará a alienação das participações societárias da TElEBRAS, ou de suas controladas, nas
empresas constituídas na forma do artigo anterior.
Art. 7° O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante será explorado
mediante autorização, por prazo indetenninado, sendo inexigivel a licitação para a sua outorga e,
quando destinado a prestação a terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituida
segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Pais, pelo prazo de dez anos, renovável
por iguais períodos.
Art. 8° O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites,
quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será explorado,
mediante concessão, pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais períodos, observado o
disposto no art. 11 desta Lei.

§ I ° A concessão assegurará o direito á ocupação, por satélites do concessionário, de
posições orbitais notificadas pelo Brasil e á consignação das radiofrequências associadas, devendo
as estações de controle dos satélites localizar-se em território brasileiro.

§ ZO AS entidades que, na data de vigência desta Lei, estejam explorando o Serviço
de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem
posições orbitais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito á concessão desta exploração.
§ 3° As outorgas para a exploração do serviço estabelecerão que o inicio efetivo de
sua prestação se dará somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que
sejam exigidas características técnicas não disponiveis em satélites para os quais, na data de vigência
desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo Brasil.
§ 4° O Serviço de Transporte de Sinais de Teletomunicaçàes por Satélite somente
poderá ser prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de
telecomunicações, devendo ser assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os
interessados.

•

Art. 9° A exploração de serviços de telecomunicações por meio de satélites, em
qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga específica, nos tennos da regulamentação,
independentemente de o acesso se realizar a partir do território nacional ou do exterior.

§ I ° Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas
por outros paises.

§ 2° A utilização de satélites que ocupem posição orbitais notificadas por outros
paises está condicionada à prévia coordenação com a administração brasileira das posições orbitais e
freqüências associadas, e a que sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis
brasileiras e com sede e administração no Pais, na condição de representante legal no Brasil.
Art. lO. É assegurada a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor
Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.

Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo
acréscimo de recursos e um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, criando nova
utilidades relacionadas ao acesso, annazenamento, apresentação, movimentação e recuperação d.
infonnações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.
Art. li . As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a empresas
constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no País.

Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicação desta Lei, o Poder Executivo
poderá adotar, nos casos em que o interesse nacional assim o exigir, limites na composição do
capital das empresas concessionárias de que trata este artigo, assegurando que, pelo menos 51 %
(cinqüenta e um por cento) do capital votante pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros.
Art. 12. Os processos de outorga para exploração dos serviços de que trata esta Lei
deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de controle societário das entidades
exploradoras, em estimulo à competição.

Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial,
deverão ser asseguradas a interconectividade e a interoperabilidade das várias redes, a justa
competição entre os respectivos prestadores dos serviços e o uso eqUitativo do competente plano de
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Art . 13 . (VETADO )

da a Comissão
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, até que seja instala
regulador, mantidas as
Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funções de órgãode telecomunicações a ele
competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços
atribuídos pela legislação em vigor.
dos serviços de
Art. 14. É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração

telecomunicações e pelo uso de radiofrequências.

artigo serão
Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que trata este
olvimento dos serviços e das
destinados ao Ministério das Comunicações para aplicação no desenv
competências atribuídas ao órgão regulador.
na forma
Art. 15. É mantido o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, regido
iu.
estabelecida pela Lei na 5.070, de 7 de julho de 1966, que o institu
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
0
0
lica.
Brasília, 19 de julho de 1996; 175 da Independência e 108 da Repúb

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
Sergio Motta

•
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Mensagem n' 688

Senhor Presidente do Senado Federal.

Comunico a Vossa ExcelêncIa que. nos termos do paragrafo I' do anigo 66 da
Constituição Federal. decidi vetar parctalmente. por inConstItucIonalidade. o Projeto de Lei n' 32. de
1996 (n' 1.287/96 na Câmara dos Deputados). que "Dispõe sobre os servtços de telecomwucações e
sua orgaruzação. sobre o orgão regulador e da ourras proVIdências"

o veto incide sobre o an o 13. Capul.
"An. 13. É criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC. órgão regulador a
que se refere o an o 21. XI, da Constituição Federal, com independência decisória. e
autooomia orçamenWia e finanCCU'a. cuja competência. estrutura e atribuições serio
esube!ecidas em legislação especifica. devendo o PresIdente da Repliblica encannnhar projeto
de lei ao Congresso Nacional. no prazo de seis meses. a contar da vigência desta Lei, &pós o
que. iniciativa legislativa sera exercida cumuJatrvamente com o Congresso Nacional."

RazA" do veto.

o

disposto no art. 13. capul do projeto afroma preceito expresso da Constituição,
que waf.. e ao Pr=dente da Repliblica a iniciatrva privarrva das leis que disponham sobre çrjacAo
esuytUGçào e atribuicõe5 dos Ministerios e Orgãos da Administração (art. 61. n. "e").

A disposiçAo constante da pane final do referido anigo - ... "devendo o Presidente da
RqJúbüca encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional no prazo de seis meses. a comar da
vigência desta Lei. &pós o que a iniciativa legislativa serà exercida cumulativamente com o
C~ Nacional." - configura inequivoca transgressão do principio de Divisão de Poderes.
elemano fundamental da nossa Ordem COnstJtuClOnal.
Ress.alto que o veto nào impona em divergênCIa sobre o memo da matéria. qual seja.
• imporUncia do orgio regulador das telecomunicações. tanto para a segurança dos invesridores
wmo. sobretudo. para a tranquilidade dos usuarios. no comexto da abertura do setor à iniciativa

privada.
Atemo a isto. e em consonância com os entendimentos mamidos durante a tramiação

desta lei. encaminharei em breve prazo ao Congresso Nacional o projetO relauvo à Cormssão
Nacional de Comwucaç6es.

Estas, Senhor Presidente. as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em
causa, as quais ora submeto a elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional
Brasília.

•

1 9 de julho de 1996.
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LEI N" 9.295, DE 19 DE JULHO DE 1996.
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua
organização, sobre o órgão regulador e dá outras
providências.
(Publicada no Diário Oficial da União de 20.7.96 - Seção 1 - Edição Extra)

Retificação

Na página 13477, 2' coluna, onde se lê:
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.Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos e
. ... "
um semço

Leia-se:
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.Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo acréscimo de recursos a
. ... ".
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D/apóe sobre os SfHV/çOS de
telecomunlcaçóes e sua organlzaçtJo, sobre o
ÓI1JtJo regulador e dtJ outras providência..

Autor. Poder Executivo
Relator. DEP. AROLDE DE OLIVEIRA
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

196
.

Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações. a
exploração de Serviço Móvel Celular. de Serviço Limitado e de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite. bem como a utilização da
rede pública de telecomunicações para prestação de Serviço de Valor Adicionado.
regulam-se por esta Lei. pelas leis nO 8.987/95 e 9.074195 e no que for compatlvel.
pela legislação de telcomunicações em vigor.
,'.

Art. 'Z' - A organização dos serviços de telecomunicações.
respeitado o que disciplina a legislação em vigor. em especial a Lei 4.117. de 27
de agosto de 1962. obedecerá o disposto nesta Lei, relativamente aos serviços
que menciona.
".
.
•
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§ 1° - Serviço Móvel Celular é o serViço de telecomunicações
móvel terrestre. aberto à correspondência pública. que utiliza sistema de
"

radiocomunicações com técnica celular. conforme definido na regulamentação.
interconectado à rede publica de teieo)municaÇÕBS. e acessado por meio de
terminais portáteis. transportáveis ou veiculares. de uso individual.
."
)

§ 'Z' - Serviço Umitado é o serviço de telecomunicações
destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros. desde que
sejam estes uma mesma pessoa. ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas.
caracterizado pela realização de atividade especrfica.
. ,
.
"
.
§ 3° - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélite é o serviço de telecomunicações que. mediante. o uso de sat6lites.
realiza a recepção e emissão de sinais de telecomunicações. utilizando
radiofrequências pré-determinadas.
.,,'
. '. ~ ' .
.

.

'r'

Art. 3° - O Serviço Móvel Celular será explorado mediante
concessão. outorgada. por licitação. pelo prazo de 15 (quinze) anos. renqvável por
iguais períodos. observado o disposto no art. 11 desta Lei: .
.

'

' .

,

I

'

'.

,
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Parágrafo Unico - As entidades exploradoras de Serviços Públicos
de , Telecomunicações ficam obrigadas a tomar disponíveis suas redes para
interconexão . com as de Serviço Móvel Celular em condições adequadas.
.' ,
equânimes e não discriminatórias. .. " ... . ~'_ . " . .. .

Art. 4° - O Poder Executivo "transformará em concessOes de
Serviço Móvel Celular as permissões do Serviço de Radicomunicação Móvel
Terrestre Público-Restrito outorgadas anteriormente à vigência desta Lei. em
condições similares as dos demais contratos de concessão de Serviço Móvel
Celular. respeitados os respectivas prazos remanescentes.
.
•

"
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Parágrafo Unico - As àntidades que. de acordo com o
disposto neste artigo. se tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão
constituir. isoladamente ou em associação. no prazo de até 24 (vinte e quatro)
meses. a contar da vigência desta Lei. empresas que as sucederão na exploração
do Serviço.
.
" .. ,

Art. 50 - FICa a Telecomunicações Brasileiras SA TELEBRÁS autorizada. com o fim de dar cumprimento ao disposta na Parágrafo
único do Artigo 4°, a constituir. diretamente ou através de suas sociedades
controladas. empresas subsidiárias ou associadas para assumir a exploração do
Serviço Móvel Celular.
.
..

Art. 6° - O Poder Executivo. quandO oportuno e conveniente ao
interesse público. determinará a alienação das participações societárias da
TELEBRÁS. ou de suas controladas. nas empresas constituídas na forma do
.
.
artigo 50.
Art.

O Serviço Umitado destinada ao uso do próprio
executante será explorado mediante autorização. por prazo indeterminado. sendo
inexigível a licitação para a sua outorga e. quando destinada à prestação a
terceiros. será explorado mediante permissão a empresa constituída segundo as
leis brasileiras e com sede e administração no País. por prazo de 10 (dez) anos.
renovável por iguais períodos.
]O -

f</~(f ,

•

Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações
por Satélites, quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas
pelo Brasil, será explorado, mediante concessão, pelo prazo de até 15 (quinze)
anos, renovável por iguais períodos, observado o disposto no Artigo 11 desta Lei.

§ 1° - A concessão assegurará o direito à ocupação, por
satélites do concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à
consignação das radiofrequências associadas, devendo as estações de controle
dos, satélítes lecalizarem-se em território t.rasileiro.

§ 2° - As entidades que, na data de vigência desta Lei.
estejam explorando o Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, mediante.o uso de satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo
Brasil, têm assegurado o direito à conces!ião desta exploração.
§ 3° - As outorgas para a exploração do serviço
estabelecerão que o inicio efetivo de suó prestação se dará somente após 31 de
dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que sejam exigidas
características técnicas não disponíveis em satélites para os quais na data de
vigênCia desta Lei, já tenham sido alor.adas posições orbitais notificadas pelo
Brasil.
§

4°
O · SerJiço de Transporte de Sinais de
Telecomunicações por Satélite somente poderá ser prestado a entidade que
detenha outorga para exploração de serviço de telecomunicações devendo ser
assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os interessados.
Art. 9° - A exploração de serviços de telecomunicações por meio
de satélites, em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga especifica,
nos termos da regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a
partir do território nacional ou do exterior.

§ 1° - Será dada preferência à utilização de satélites que
ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites
que ocupem posições orbitais notificadas por outros países.
§ 2° - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas por outros países está condicionada à prévia coordenação com a
administração brasileira das posições orbitais e freqüências associadas, e a que
sua contratação se faça com empresa constituída segundo as leis brasileiras e
com sede e administração no País, na condição de representante legal no Brasil.
Art. 10 - Fica assegurada a qualquer interessado na prestação de
Serviço de Valor Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo Único - Serviço de Valor Adicionado é a atividade
caracterizada pelo acréscimo de recursos a um serviço de telecomunicações que
lhe dá suporte, criando novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento,
apresentação, movimentação e recuperação de informações, não caracterizando
exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular
e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente
poderão ser outorgadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com
sede e administração no País.
_----
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Art. 12 - Os processos de outorga para exploração dos serviços de
que trata esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de
controle societário das entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo Único - Na exploração de serviços de telecomunicações
em base comercial, deverão ser asseguradas a interconectibilidade e a
interoperabilidade das várias redes, a justa competição entre os respectivos
prestadores dos serviços e o uso equitativo do competente plano de numeração.
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Art. 13 - Fica criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC
tituição Federal,
Órgão Regulador a que se refere o Art. 21, Inciso XI, da Cons
(
e financ.eira. ruja
com independencia decisória e autOl~omia orçamentária
ação específica, Uu........I.A.U. .
competência, estrutura e atribuições serão estabelecidas em legisl
resso Nacional, no l, v... .LI t c..",
devendo o Poder Executivo encaminhar Projeto de lei ao Cong
I
o que a inicitiva
prazo de 6 (seis) meses, a contar da vigência desta lei, após
nal.
legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacio
uará
Parágrafo Único - O Ministério das Comunicações contin
e fiscalização dos
exercendo as competências de regulamentação. outorga
vigor.
serviços de telecomunicações a ele atribu ídas pela legislação em
a União autorizada a cobra r pelo direito de exploração
s.
dos serviços de telecomunicações e pelo uso de radiofrequência

Art. 14 -

é

Parágrafo único - Os recursos provenientes da cobrança de
o Poder Executivo
que trata este artigo pertencem ao Tesouro Nacional, ficando
funcionamento do
autorizado a fixar, por decreto, a parcela necessária ao pleno
Órgão Regulador.
das
Art. 15 - Fica mantido o Fundo de Fiscalização
, de 07 de julho
Telecomunicações, regido na forma estabelecida pela lei nO 5.070
de 1966 , que o instituiu.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das

Sessõe~---de:--\J:a-1,gg~

Relator
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Dê-s e ao parágrafo único do art. 11 a seguinte redação :

Art. 11.

tt;"-f''V '

... .. .... .... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ... ...... ..... ....... . ...... ... ......

•

... ...... ...... ...... .... ... .....

Pará graf o Único. Nos três anos seguintes à publicação dest a lei~ o
Pod er Executivo
pod erá adotar, nos caso s em que o interesse nacional assim o exig
ir, limites na com posi ção
do capital das empresas concessionárias de que trata este artigo,
asse gura ndo que, pelo
menos, 51 % do capital vota nte pertença, direta ou indiretamente, a
brasileiros.

Sala da Sessões, 14 de maio de 1996
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PLENÁRIO
N°8
Dispõe sobre a exploração do
serviço móvel celular, sobre Telecomunicações
por Satélites e dá outras providências.
Dê-se ao parágrafo único do art. 13, do Substitutivo do Relator a seguinte
redação:
Art. 13 ....... ...... .... ... ... ........ .. ............................ ...... ... ....... .. ... ... ..... .... ....... ...... ... .. .
Parágrafo Único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funções de Órgão Regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídas pela legislação em vigor.
JUSTIFICATIVA
A redação oferecida ao parágrafo único do art. 13 visa assegurar aa Ministério
das Comunicações, durante a fase de transição, as atribuições e compet~ncias de
Órgão Regulador, tal como hoje previsto, na legislação de telecomumcaçoes em vigor.
Trata-se, assim, de explicitar, no texto que se pretende alterar, essas funções
regulatórias, imprescindíveis para efeito de outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações.
Sala das sessões, 09 de maio de 1996
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HElIO ROSAS

Inclua-se, parágrafo Onico ao artigo 60 com a aequinto

~daçio:

1. ".;t.:' _ ~ fo unJ..co - Oll! recursos provenient es da cobrança de que tr~

ta ~sta artigo BarÃo destinados ao Ministério as Comunicações
para
aplicaçio no desenvolvimento dos serviços e das competências atribui
da. ao órgão regulador.

JVsnFlCATIVA

o

Excelentisaimo Sen~o r Presidente da RepÚblica, aosubme~er
à elevada apreciação do Congresso Nacional o Anteprojeto de Lei co~
tendo regra. básicas que venham a disciplinar a outorga de serviços
móvel celular, visou precipuamente, atender aos aa.eios da sociedade
que clamavam por maiores inve.timentos no setor de telecomaDicaçõe.,
o que efetivamente só seria po••ivel com a participação da iniciat!
va privada na exploração de.se.serviços de t~iecomnnicaçõe ••
Entretanto, e considerando a , extinção ~ nsm-rundo de Fi.!
calizllção da Telect:'-·:~ i..caçõe. - -~-; os recursos er.. destinados ao
Ministério da. Comuu.~Açoes, tornou-s e imperioso assegurar-lhe a ~
nutenção de receitas visando i .atisfação dos encargos decorren~s
do proce.so de outorga, fiscalização e de.~vimento taCD8lõqico
do setor .

&81:8, pois, o propósito da _nda que,tal ca.o rediqidâ,ate~

de iqua}.a8nte ao dispo.to no inci so XI do art. 21 da om.t1tuição F!.
,deral, redação dada pela z.enda omst1tucional nO I, de 1~'!5 qae,da!!
tre outroa, ... ia o órgão reCJÜl&dor, função hoje aUUnúda
Ministério das eo.anicaçõe ••
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Brasília, em 22 de agosto de 1996.

Senhor Presidente,

o Senhor Presidente da República encaminhou ao Senado Federal
a Mensagem n° 688, de 1996, na qual comunica haver vetado parcialmente o
Projeto de Lei da Câmara n° 3), de 1996 (PL n° 1.287/95, nessa Casa), que
"dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua organização, sobre o
orgão regulador e dá outras providências".
Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regimento Comum,
solicita a V. E X 3 a indicação dos membros dessa Casa do Congresso
Nacional que deverão integrar a Comissão Mista a ser incumbida de relatar
o veto, remetendo, para tanto, em anexo, autógrafo do projeto vetado, cópia
do seu estudo e da mensagem presidencial.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX 3 protestos de
elevada estima e consideração.

/~r~/

S e nadon Ed( and o Supl~~ y
Suplente de S e ~n e tãn~o no

Exmo Sr.

Deputado Luís Eduardu
Presidente da Câmara dos Deputados
I

Sacra ár;.) - ,_ ;.: ~ ... i da Mesu
!------~----+--------------
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Dispõe
sobre
os
serViços
de
telecomunicações e SU 3 organização,
sobre o órgão regulador e dá outras
providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A organização dos serviços de te ecomunicações, a expl oraçãc de
Serviço Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais óe
Telecomunicações por Satélite, bem como a utilização da rede pública de telecomunicaçõe:
para a prestação de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta Lei, relativamente aos
serviços que menciona, respeitado o que disciplina a legislação em vigor, em especial a
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas Leis nUs 8.987, de 13 de fever ira de 19':J5, e
9.074, de 7 de julho de 1995, e, no que for compafvel, pela legislação de telecomunicações,
em VIgOr.
Art. ZO Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de telecomunicações
elencados no art. 1°, observadas as seguintes definições :
§ I ° Serviço Móvel Cel lar é o serviço de telecomunicações móvel tenestre,
aberto à conespondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica
celular, conforme definido na regulamentação, interconectado à rede pública de
telecomunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou vei ulares,
de uso individual.
§ 2° Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso
próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pe~soa.
ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização d atividade
específica.
§ 3° Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites é .}
serviço de telecomunicações que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e emissão
de sinais de telecomunicações, utilizando radiofreqüências predeterminadas.
Art. 3° O Serviço Móvel Celular será explorado mediante concessão,
outorgada, por licitação, pelo prazo de quinze anos, renovável por iguais períodos,
observado o disposto no art. 11 desta Lei.
Parágrafo único. As entidades exploradoras de serviços púolicos de
telecomunicações são obrigadas a tomar isponíveis suas redes para interconexão com as de
Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não discriminatórias.
Art. 4° O Poder Executivo n'ansfOlmará em concessões de Serviço Móvel
Cel ular as permissões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Tenestre Público-Restrito
outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em condições similares as dos demais

2

•

.

contratos de concessao de Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos prazos
remanescentes.
Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o disposto neste artigo, se
tomem concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente ou em
associação, no prazo de até vinte e quatro meses, a contar da vigência desta Lei, empresas
que as sucederão na exploração
do Serviço.
,
,
Art. 5° E a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS autOIizada, com
o fim de dar cumpIÍmento ao disposto no parágrafo único do artigo antelior, a constituir,
diretamente ou através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas
para assumir a exploração do Serviço Móvel Celular.
Art. 6° O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse
público, determinará a alienação das participações societáIÍas da TELEBRÁS, ou de suas
controladas, nas empresas constituídas na forma do attigo anterior.
Art. 7° O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante será
explorado mediante autoIÍzação, por prazo indeterminado, sendo inexigível a licitação para
sua outorga e, quando destinado a prestação a terceiros, será explorado mediante permissão
a empresa constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, pelo
prazo de dez anos, renovável por iguais períodos.
Art. 8° O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites,
quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será
explorado, mediante concessão, pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais
períodos, observado o disposto no art. 11 desta Lei.
§ 1° A concessão assegurará o direito à ocupação, por satélites do
concessionário, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à consignação das
radiofreqüências associadas, devendo as estações de controle dos satélites localizar-se em
tenitório brasileiro.
§ 2° As entidades que, na data de vigência desta Lei, estejam explorando o
Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de
satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito à
concessão desta exploração.
§ 3° As outorgas para a exploração do serviço estabelecerão que o início
efetivo de sua prestação se dará somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as
aplicações em que sejam exigidas características técnicas não disponíveis em satélites para
os quais, na data de vigência desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas
pelo Brasil.
§ 4° O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite
somente poderá ser prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de
telecomunicações, devendo ser assegurado tratamento equânime e não discriminatório a
todos os interessados.
Art. 9° A exploração de serviços de telecomunicações por meio de satélites,
em qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga específica, nos termos da
regulamentação, independentemente de o acesso se realizar a partir do tenitório nacional ou
do exterior.

•

•

§ 10 Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem posições
. orbitais notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem pos çoes
orbitais notificadas por outros países.
§ 20 A utilização de satélites que ocupem posição orbitais notificadas por
outros países está condicionada à prévia coordenação com a administração brasileira das
posições orbitais e freqüências associadas, e a que sua contratação se faça com empresa
constituída segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, na condição de
representante legal no Brasil.
Art. 10. É assegurada a quaiquer interessado na prestação de Serviço de Valor
Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.
Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo
acréscimo de recursos e um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, criando novas
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e
recuperação de informações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11. As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de Serviço
de TranspOlte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a
empresas constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no País.
Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicação desta Lei, o Poder
Executivo poderá adotar, nos casos em que o interesse nacional assim o exigir, limites na
composição do capital das empresas concessionárias d que trata este artigo, assegurando
que, pelo menos 51 % (cinqüenta e um por cento) do capital votante pertença, direta ou
indiretamente, a brasileiros.
Art. 12. Os processos de outorga para exploração dos serviços de que n-ata
esta Lei deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de controle societário as
entidades exploradoras, em estímulo à competição.
Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações em base
comercial, deverão ser asseguradas a interconectividade e a interoperabilidade das várias
redes, a justa competição entre os respectivos prestadores dos serviços e o uso eqüitativo do
competente plano de numeração.
,
Art. 13. E criada a Comissão Nacional de Comunicações - CNC, órgão
regulador a que se refere o art. 21 , Xl, da Constituição Federal, com independência
decisória, e autonomia orçamentária e financeira, cuja competência, estIutura e atribuições
serão estabelecidas em legislação específica, devendo o Presidente da República encaminhar
projeto de lei ao Congresso Nacional, no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei,
após o que a iniciativa legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso
Nacional.
Parágrafo único . O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a
Comissão Nacional de Comunicações - CNC, exercerá as funções de órgão regulador,
mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de
telecomunicações a ele atribuídos pela legislação em vigor.
Art. 14. É a União autOlizada a cobrar pelo direito de exploração dos serviços
de telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.
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Mensagem nO 688

Senhor Presidente do Senado Federal.

•

Comunico a Vossa Excelência que , nos termos do parágrafo I° do artigo 66 da
Constituição Federal , decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade. o Projeto de Lei n° 32, de
1996 (nO I 287/ÇS na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e
sua organização, sobre o órgão regulador e da outras providências" .

o veto incide sobre o art . 13 , capUl
" Art . 13 . E criada a Comissão Nacional de Comunicações - CN C, órgão regulador a

que se refere o art 21 , Xl , da Constituição Federal , com independência decisória, e
autonomia orçamentaria e financeira , cuja competência, estrutura e atribuições serão
estabelecidas em legislação específica, devendo o Presidente da República encaminhar projet o
de lei ao Congresso Nacional, no prazo de seis meses, a contar da vigência desta Lei, após o
que a iniciativa legislativa será exercida cumulativamente com o Congresso Nacional "
Razões do veto.

o

•

disposto no art . 13 , caplll do projeto afronta preceito expresso da Constituição,
que confere ao Presidente da República a infciativa privativa das leis que disponham sobre criação ,
estruturação e atribuições dos Ministérios e Orgãos da Administração (art . 61, lI , " e")
A disposição constante da parte final do referido artigo - ... "devendo o Presidente da
República encaminhar projeto de lei ao Congresso Nacional , no prazo de seis meses, a contar da
vigência desta Lei, após o que a iniciativa legislativa será exercida cumulativamente com o
Congresso Nacional " - configura inequívoca transgressão do princípio de Divisào de Poderes,
elemento fundamental da nossa Ordem Constitucional
Ressalto que o veto não impona em di vergência sobre o mérito da matéria, qual seja .
a imponância do órgão regulador das telecomunicações. tanto para a segurança dos investidores
como, sobretudo, para a tranqüilidade dos usuários. no contex'to da abertura do setor à iniciati va
privada
Atento a isto . e em consonância com os entendimentos mantidos durante a tramitaçào
desta lei. encaminharei em breve prazo ao Congresso Nacional o projeto relati vo á Comissào
Nacional de Comunicações

•

•

F!. 2 da Mensagem n° 688, de 19.7.96.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em pane o projeto em
causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional

Brasília,

•

•
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Brasília , r; 1 de agosto de 1996.

Senhor Deputado ,

•

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto
de Lei nO 1.287, de 1995, que "Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e
sua organização , sobre o órgão regulador e dá outras providências" .

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço .

Atenciosamente ,

•

,

LUI

Excelentíssimo Senhor
Deputado AROLDE DE OLIVEIRA
Gabinete nO 917 , anexo IV
NESTA

SGM/P i-JZ
Brasília , .1 t de agosto de 1996.

Senhor Deputado ,

•

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto
de Lei nO 1.287, de 1995, que "Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e
sua organização , sobre o órgão regulador e dá outras providências" .

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço.

Atenciosamente ,

-

•

L

Excelentíssimo Senhor
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
Gabinete nO 856 , anexo IV
NESTA

SGM/P 1-)?
Brasília , c2 f- de agosto de 1996.

Senhor Deputado ,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência sua
designação para integrar a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto
de Lei nO 1.287, de 1995, que "Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e
sua organização , sobre o órgão regulador e dá outras providências".

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de apreço .

Atenciosamente ,

•

LU

Excelentíssimo Senhor
Deputado GERSON PERES
Gabinete nO 330 , anexo IV

NESTA

SG M/P

:r J..Cj
Brasília , .x f.. de agosto de 1996.

Senhor Presidente ,

Em atenção ao ofício CN/N° 300 ,

de 22 de agosto de

1996, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que designei os Senhores
Deputados AROLDE DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS ALELUIA e GERSON PERES ,
para integrarem a Comissão Mista incumbida de relatar o veto ao Projeto de Lei nO
1.287 , de 1995, que "Dispõe sobre os serviços de telecomunicações e sua
organização , sobre o órgão regulador e dá outras providências".

Colho

o ensejo

para

renovar

a Vossa

protestos de apreço.

•

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador JOSÉ SARNEY
DO. Presidente do Senado Federal
NESTA

Excelência
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LEI N°

9. 295 • DE 19

DE JULHO DE 1996.
Dispõe sobre os serviços de telecomunicações
e sua organização, sobre o órgão regulador e
dá outras providências.

O

PRESIDENTE

Faço saber que o Congresso

DA

REPÚBLICA

Nacional decreta e eu sanCIono

a seguinte

Lei:
Art. 1° A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço
Móvel Celular, de Serviço Limitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por
Satélite, bem como a utilização da rede pública de telecomunicações para a prestação de Serviço de
Valor Adicionado, regularn-se por esta Lei, relativamente aos serviços que menciona, respeitado o
que disciplina a legislação em vigor, em especial a Lei nO4.117, de 27 de agosto de 1962, pelas Leis
nOs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e, no que for compatível, pela
legislação de telecomunicações, em vigor.

.

Art. 2° Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de telecomunicações elencados
, no art . I 0, observados as seguintes definições:

§ I ° Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto á
correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica celular conforme
definido na regulamentação, interconectado á rede pública de telecomunicações, e ac~ssado por
meIO de terrrunrus portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual .
§ 2° Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso próprio do
executante ou . á prestação a terceiros, desde que sejam estes ~ma mesma pessoa, ou grupo de
pessoas naturrus ou jundlcas, caractenzado pela realização de atiVIdade especifica.

§ 3° Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites é o serviço
de telecomunicações que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e emissão de sinais de
telecomunicações, utilizando radiofreqüências predeterminadas.
Art . 3° O Serviço Móvel Celular será explorado mediante concessão, outorgada, por
licitação, pelo prazo de quinze anos, renovável por iguais periodos, observado o disposto no art . 11
desta Lei

Parágrafo úruco. As entidades exploradoras de serviços públicos de
telecomurucações são obrigadas a tomar disponiveis suas redes para interconexão com as de
Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equânimes e não discriminatórias.
Art . 4° O Poder Executivo transformará em concessões de Serviço Móvel Celular as
perrrussões do Serviço de Radiocomunicação Móvel Terrestre Público-Restrito outorgadas
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anteriormente à vigência desta Lei, em condições similares as dos demais contratos de concessão de
Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos prazos remanescentes.
Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o disposto neste artigo, se tomem
concessionárias do Serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente ou em associação, no
prazo de até vinte e quatro meses, a contar da vigência desta Lei, empresas que as sucederão na
exploração do Serviço.
Art. 5° É a Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁs autorizada, com o fim
de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo anterior, a constituir, diretamente ou
através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou associadas para assumir a
exploração do Serviço Móvel Celular.
Art. 6° O Poder Executivo, quando oportuno e cqnveniente ao interesse público,
detenninará a alienação das participações societárias da TELEBRAS, ou de suas controladas, nas
empresas constitui das na forma do artigo anterior.
Art . 7° O Serviço Limitado destinado ao uso do próprio executante será explorado
mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo inexigível a licitação para a sua outorga e,
quando destinado a prestação a terceiros, será explorado mediante permissão a empresa constituida
segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Pais, pelo prazo de dez anos, renovável
por iguais periodos.
Art. 8° O Serviço de Transpone de Sinais de Telecomunicações por Satélites.
quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será explorado,
mediante concessão, pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais periodos, observado o
disposto no art. 11 desta Lei.

§ 1° A concessão assegurará o direito à ocupação, por satélites do concessionário, de
posições orbitais notificadas pelo Brasil e á consignação das radiofreqüências associadas, devendo
as estações de controle dos satélites localizar-se em território brasileiro.

§ ZO As entidades que, na data de vigência desta Le~ estejam explorando o Serviço
de Transpone de Sinais de Telecomunicações por Satélite, mediante o uso de satélites que ocupem
posições orbitais notificadas pelo Brasil, têm assegurado o direito á concessão desta exploração.
§ 3° As outorgas para a exploração do serviço e;;t~~iecerão que ~ inicio efetivo de
sua prestação se dará somente após 31 de dezembro de 1997, exceto para as aplicações em que
sejam exigídas caracteristicas técnicas não disponiveis em satélites para os quais, na data de vigência
desta Lei, já tenham sido alocadas posições orbitais notificadas pelo Brasil.
§ 4° O Serviço de Transpone de Sinais de Telec..,municações por Satélite somente
poderá ser prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de
telecomunicações, devendo ser assegurado tratamento equânime e não discriminatório a todos os
interessados
Art. 9° A exploração de serviços de telecomunicações por meio de satélites, em
qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga especifica, nos termos da regulamentação,
independentemente de o acesso se realizar a partir do território nacional ou do exterior.

§ 1° Será dada preferência á utilização de satélites que ocupem posições orbitais
notificadas pelo Brasil, admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas
por outros paises.
§ 2° A utilização de satélites que ocupem posição orbitais notificadas por outros
paises está condicionada á prévia coordenação com a administração brasileira das posições orbitais e
freqüências associadas, e a que sua contratação se faça com empresa constituida segundo as leis
brasileiras e com sede e administração no Pais, na condição de representante legal no Brasil.
Art. 10. É assegurada a qualquer interessado na prestação de Serviço de Valor
Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.

Parágrafo único . Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo
acréscimo de recursos e um serviço de telecomunicações que lhe dá supone, criando nova
utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação e recuperação do
informações, não caracterizando exploração de serviço de telecomunicações.
Art. 11 . As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de Serviço de
Transpone de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outorgadas a empresas
constituidas segundo as leis brasileiras com sede e administração no Pais.

Parágrafo único . Nos tres anos seguintes à publicação desta Lei, o Poder Executivo
poderá adotar. nos casos em que o interesse nacional assim o exigír, limites na composição do
capital das empresas concessionárias de que trata este artigo, assegurando que, pelo menos 51 %
(cinquenta e um por cento) do capital votante penença, direta ou indiretamente, a brasileiros.
Art 12 Os processos de outorga para exploração dos serviços de que trata esta Lei
deverão conter requisitos que propiciem a diversidade de controle societário das entidades
exploradoras. em estimulo à competição.

Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações em base comercial,
deverão ser asseguradas a inter conectividade e a interoperabilidade das várias redes. a justa
competição entre os respectivos prestadores dos serviços e o uso eqüitativo do competente plano de

numeração.
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Art . 13 . (VETADO)
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Art. 14. É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração

telecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.

artigo serão
Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que trata este
os e das
serviç
dos
nto
olvime
destinados ao Ministério das Comunicações para aplicação no desenv
competências atribuídas ao órgão regulador.
na forma
Art. 15. É mantido o Fundo de Fisca1ização das Telecomunicações, regido
estabelecida pela Lei n° 5.070, de 7 de julho de 1966, que o instituiu.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.
0
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