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CT/Oi/GEIR/0975/2020 
 
À 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 
SAUS – Quadra 06 – Bloco F – Térreo – Biblioteca 
Brasília/DF – CEP 70.070-940 
 
 
A/C Presidente do Conselho Diretor 
Sr. Leonardo Euler de Morais 

 
 
 

Assunto: Contribuição à Consulta Pública nº 05/2020 – Consulta Pública 
relacionada ao Projeto Estratégico de Reavaliação do Regime e Escopo dos 
Serviços de Telecomunicações, previsto no item 1 da Agenda Regulatória da 
Anatel para o biênio 2019-2020, aprovada pela Portaria nº 542, de 26 de março 
de 2019, que inclui: (i) Minuta de Resolução que aprova Regulamento de 
Adaptação das Concessões do STFC para Autorização; (ii) Metodologia de Cálculo 
do Saldo da Adaptação de Regime de Concessão para Autorização do STFC; e (iii) 
Termo Único de Serviços 

 
Referência: Processo nº 53500.056574/2017-14 
 
Data:  30.04.2020 

 
 

1. Telemar Norte Leste S.A. e Oi S.A., em recuperação judicial, doravante conjuntamente 

denominadas “Oi”, vêm apresentar, em anexo, sua contribuição à Consulta Pública nº 05 de 

2020, de 11.02.2020.  

2. Inicialmente, a Oi agradece a oportunidade de se manifestar acerca de tema tão 

importante quanto ao Regulamento de Adaptação das Concessões do STFC para Autorizações 

do mesmo serviço e seus respectivos anexos (Metodologia do Saldo e Termo Único). 

3. Visando facilitar a leitura da presente peça, a Contribuição da Oi sobre a CP 05/20 foi 

estruturada da seguinte forma: (i) Comentários Gerais, onde a Oi apresenta a sua visão sobre 

temas afetos à Consulta Pública; (ii) Comentários Específicos do Regulamento de Adaptação; (iii) 

Comentários Específicos do Termo Único; e (iv) Comentários Específicos da Metodologia de 

Cálculo do Saldo da Adaptação, onde a Oi sugere alterações no corpo dos textos propostos pela 

Agência. 
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COMENTÁRIOS GERAIS 

Contexto Geral 

4. A Anatel vem, por meio da Consulta Pública nº 05/2020, dar prosseguimento ao trabalho 

de reformulação do marco regulatório das telecomunicações, com ênfase no notório declínio do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado prestado no regime público e a sua necessária evolução.  

5. Não há dúvida, o tema tratado na presente consulta é de extrema relevância para o setor 

como um todo. Para as concessionárias de STFC, todavia, o tema é crítico, na medida em que, 

nos últimos anos, todos assistimos a crescente ociosidade na rede de telefonia fixa e uma queda 

vertiginosa de receita das concessionárias, adicionalmente sufocadas pelo excesso de 

obrigações regulatórias existentes e pelo histórico de multas (PADOs) praticado pela Agência, 

que na verdade não produziram um efeito educativo, mas sim um efeito perverso no balanço 

econômico / financeiro das companhias. 

6. Nesse cenário, a presente Consulta Pública representa um avanço nas discussões 

travadas pela Oi junto ao órgão regulador (além do Poder Executivo e Legislativo) ao longo dos 

últimos anos. Trata-se também de uma oportunidade ímpar para discutir o futuro do STFC. 

Talvez a última.  

7. Desde 2014, com os Comentários efetuados às Consultas Públicas 251 e 262 (que 

tratavam da revisão quinquenal do Contrato de Concessão e da revisão do Plano Geral de Metas 

de Universalização – PGMU), a Oi vem abordando os temas que serão tratados na presente peça, 

alertando a Anatel para o perigo da demora em se tomar uma decisão que traga estabilidade 

para o setor e destrave novos investimentos. 

8.  Nesse mesmo sentido, os temas afetos ao STFC e ao modelo em geral continuaram a ser 

tratados como prioridade do Grupo Oi em diversas oportunidades, sendo objeto de 

contribuições à Consulta Pública do (então) Ministério das Comunicações sobre “o atual modelo 

de prestação de serviços de telecomunicações, com o objetivo de refletir, no marco normativo 

                                                 
1 Processo 53500.022263/2013-28  

2 Processo 53500.013266/2013-71  
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setorial, a importância hoje assumida pelos serviços de suporte à banda larga”3de 2015, onde a 

Oi colocou, de forma assertiva, a tendência irreversível (e depois confirmada por Estudo do 

MCTIC/Anatel e estudo da Accenture) de insustentabilidade das suas concessões. 

9. Avançando nesse cenário, tais temas ainda foram abordados na revisão do Plano Geral 

de Metas de Competição – PGMC (CP 35/20164) e, mais recentemente, nas consultas públicas 

nº 02/20175 (que tratou da alteração do Plano Geral de Outorgas, de criação de Termo de 

Autorização e apresentação de Temas Relevantes para alteração da legislação de 

Telecomunicações) e nº 51/20186 (revisão quinquenal dos Contratos de Concessão e revisão do 

PGMU). 

10. A demora na alteração das regras aliada à completa ausência de visibilidade do horizonte 

temporal para a sua implementação contribuiu fortemente para a degradação da capacidade 

econômica do Grupo Oi, culminando com o Pedido de Recuperação Judicial (ainda em curso), 

efetuado em junho 2016. 

11. Da mesma maneira, tendo em vista a então completa ausência de previsibilidade de 

alteração do cenário de prestação do STFC, o Grupo Oi apresentou, em 2018 e 2019, pedidos de 

reestabelecimento das suas concessões seja pelo Equilíbrio Econômico Financeiro - EEF7, seja 

pela insustentabilidade8 (temas que ainda serão objeto de análise na presente contribuição).   

12. Enfim, muito tempo se passou desde que se iniciaram os debates sobre a necessária 

evolução do STFC prestado em regime público. E muito pouco foi feito até o momento. Agora, 

estamos diante da última possibilidade real de eliminar travas no setor e criar regras que 

possibilitem a retomada de investimentos de forma racional e gerem riqueza para a sociedade. 

13. Para tanto, é necessário que a Anatel, as concessionárias e a sociedade enxerguem essa 

Consulta como a última oportunidade para a evolução o setor de telecomunicações, com regras 

                                                 
3 http://www.participa.br/revisaodomodelo 
4 Processo 53500.207215/2015-70 
5 Processo 53500.022263/2013-28  
6 Processo 53500.040174/2018-78 
7 Processo 53500.026834/2018-16 
8 Processo 53500.017224/2019-02 
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claras e simples que permitam a migração de um serviço defasado e insustentável para o serviço 

que representa o anseio do consumidor: a banda larga. 

14. Mas é preciso ter cuidado. As regras devem ser justas e ponderadas com a capacidade 

de investimento das concessionárias, sob o risco de não haver atratividade na adaptação e restar 

por alternativa a devolução (antecipada ou ao final da concessão) das outorgas do regime 

público. Em outras palavras: caso o valor da adaptação não seja equilibrado e justo, corre-se 

o risco de se perder todo o esforço, levando as concessionárias para a rescisão do contrato, 

em decorrência de sua insustentabilidade. Nesse cenário, a perda seria grande não apenas 

pelos investimentos não realizados, mas pelo agravamento do cenário de litigiosidade hoje 

existente. 

15. Vale relembrar aqui as conclusões apresentadas pelo Conselheiro Leonardo de Morais 

em um evento da FGV em São Paulo em 18/03/2018 (há pouco mais de dois anos). Somente 

haverá com um Saldo Correto / Valor Justo é que se alcançará uma solução positiva tanto para 

as Concessionárias quanto para o Poder Concedente. Valores subestimados irão gerar perdas 

para o governo e valores superestimados irão gerar perda para as concessionárias, ou seja, 

considerando os quatro cenários possíveis, somente em um há o resultado da adaptação, 

conforme pode-se ver na figura abaixo. 

 

Evolução (e Degradação) do STFC ao Longo dos Anos 

16. Como veremos a seguir, a degradação do STFC ocorreu ao longo dos anos, não só pela 

queda da atratividade do serviço em função da disponibilização de outros que além de suprirem 
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integralmente a necessidade de comunicação de voz, ofertam aos clientes outras alternativas 

muito mais atrativas como também por ações e omissões da Anatel na regulação do serviço 

público. Senão vejamos. 

17. Os contratos de concessão do STFC foram celebrados na década de 90, após a supressão 

do monopólio da União e a abertura do mercado na prestação dos serviços de 

telecomunicações9 com vista a possibilitar a exploração de tais serviços mediante autorização, 

concessão ou permissão. 

18. À época, predominava a procura dos serviços de voz por parte dos usuários, e a 

disponibilidade de infraestrutura necessária ao suporte de tais serviços era deficitária. Daí a 

consideração do STFC como o principal serviço de telecomunicações quando da restruturação 

do setor, a partir da edição da Lei nº 9.472/97 (“Lei Geral de Telecomunicações” ou “LGT”), e a 

sua exploração por meio do regime público, nos termos do art. 64, parágrafo único, da LGT. 

19. No momento da transição, as concessões detidas pela Telebrás foram agrupadas em 

conjuntos, definidos pelo Decreto nº 2.534/1998 - PGO, substituído posteriormente pelo 

Decreto nº 6.654/2008, e o controle das concessionárias foi alienado à iniciativa privada.  

20. As novas concessionárias de STFC, a partir da celebração dos contratos de concessão, 

assumiram obrigações de universalização estabelecidas por meio do Plano Geral de Metas de 

Universalização (“PGMU”), que passaram, ao longo dos anos, por sucessivas revisões. Tais 

obrigações, de fato, resultaram em uma efetiva ampliação na disponibilidade de infraestrutura 

do STFC em todo o país. 

21. Com o tempo, porém, o STFC, assim como ocorreu em todo o mundo, deixou de ser o 

serviço mais almejado pela população, tendo sido, em grande parte, substituído por outros 

serviços, tais como o Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) e o Serviço de Comunicação Multimídia 

(“SCM”), o que conduziu a um esgotamento do modelo de exploração do serviço em regime 

público. Assim, embora a infraestrutura disponível tenha sido ampliada inicialmente, a base de 

assinantes do STFC está em contínua queda, conforme demonstram os números divulgados pela 

                                                 
9 Emenda Constitucional n. 8, de 15 de agosto de 1995, que modificou a redação do artigo 21, XI, da Constituição 
Federal. 
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própria Anatel. Reputa-se que essa queda expressiva e irreversível na demanda pelo STFC seja a 

causa principal e irreparável da insustentabilidade das concessões. 

Gráfico 1 – Base de Acessos STFC em Serviço (Concessionárias) 

 

22. Como se observa, o STFC perdeu gradativamente o seu protagonismo no setor de 

telecomunicações, passando a desempenhar uma função acessória em relação aos demais 

serviços – afinal, o serviço de voz também é suportado pelo SMP e, de modo crescente, pelo 

SCM, por meio do tráfego Wi-Fi residencial e empresarial, que dá suporte aos serviços Over The 

Top (OTTs) que ofertam serviços de voz. Aliás, o primeiro (i.e., SMP) foi responsável por uma 

significativa expansão de acesso fora do regime de concessões e metas de universalização. A 

exploração destes serviços se deu em regime privado e sua disseminação foi possível, sobretudo, 

pelo emprego da forma pré-paga de prestação de serviço e pelo baixo custo de manutenção do 

acesso. 

23. No entanto, as concessionárias, por força das metas estabelecidas nos PGMUs, 

permaneceram obrigadas não apenas a manter, mas também a ampliar, a disponibilidade de 

infraestrutura de suporte do STFC, inclusive nos lugares onde a demanda já é fartamente suprida 

por esses outros serviços, muito mais atrativos para os consumidores. Ou seja, aumentam-se os 

custos e diminuem-se as receitas progressivamente, deteriorando a estabilidade econômico-

financeira das concessionárias de STFC no curto, médio e longo prazos. 

24. A própria Anatel, por meio da regulação, chegou a agravar a assimetria entre as 

prestadoras dos serviços de telefonia fixa e móvel mediante a homologação de valores de uso 
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da rede móvel (Valor de Remuneração de Uso de Rede do SMP – “VU-M”) em patamares muito 

superiores às tarifas da rede fixa (Tarifa de Uso de Rede Local – TU-RL). Com isso, a Agência 

estabeleceu uma espécie de subsídio cruzado entre os serviços que somente foi mitigado a partir 

da implementação do modelo de custos para interconexão em 2016. A situação, inclusive, 

motivou, à época, prestadoras do STFC a buscar a tutela do Judiciário10. 

25. Enquanto isso, as políticas públicas para universalização do acesso adotadas por meio 

dos PGMUs se mostraram, a um só tempo, pouco aderentes ao modelo original de 

universalização contemplado pela LGT e incapazes de reagir à mudança do contexto em torno 

do STFC11, na medida em que esse serviço já não corresponde à demanda da população. 

26. Adicionalmente, os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicação (“FUST”), instituído pela Lei nº 9.998/2000, que deveriam constituir o principal 

motor de universalização após o PGMU I, jamais foram utilizados de forma adequada, sendo 

aplicados apenas a projetos de pouca expressão12, embora sua arrecadação tenha chegado ao 

valor total acumulado de cerca de R$ 22,4 bilhões até fevereiro de 202013.  

27. A opção, contudo, foi por manter as concessionárias de STFC como únicos agentes 

financeiramente responsáveis pela ampliação do acesso, através da implantação das metas de 

universalização estabelecidas nos PGMUs e suas revisões posteriores.  

28. É verdade que o governo sinalizou avançar em um novo enfoque para as políticas públicas 

de expansão do acesso às telecomunicações, sobretudo quanto aos serviços de banda larga. O 

PGMU II, por exemplo, foi alterado para incluir metas relacionadas à instalação de backhaul e 

criou-se o Plano Nacional de Banda Larga (“PNBL”)14. Apesar disso, os recursos do FUST 

                                                 
10 STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1171688/DF, REsp 1275859/DF e REsp 1334843/DF, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, j. em 27.11.2012. 

11 Nesse sentido, Cf. PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva e ADAMI, Mateus Piva. O desafio da universalização de 
telecomunicações: um balanço após 15 anos de LGT. In: GUERRA, Sergio (Org.). Regulação no Brasil: uma visão 
multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 189-225. 

12 Vide o Plano de Metas de Universalização instituído pelo Decreto nº 6.039/2007 (“PMU I”), cujo objetivo é o 
atendimento de instituições dedicadas à assistência às pessoas com deficiência auditiva, que consumiu, entre 2007 
e 2011, cerca de R$ 100 mil em recursos do FUST. 

13 Disponível em 
https://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?option=com_anexarlink&hash=2c9cc338ce73fae205506a2b56
6b9ad2&name=S%C3%A9rieHist%C3%B3ricaFUST-2001a2020.pdf, consultado em 17 de abril de 2020. 
14 Decreto nº 7.175/2010. Para uma síntese da situação atual do programa e suas características, cf. 
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?acao=&codItemCanal=1956&codigoVisao=$visao.
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permanecem contingenciados e falta, ainda, a implementação de mecanismos mais eficientes e 

amplos para a massificação dos serviços de telecomunicações mais relevantes atualmente. 

29. A manutenção das onerosas e ultrapassadas obrigações regulatórias impostas às 

concessionárias do STFC apenas agravaram a situação da concessão de telefonia fixa, acelerando 

o quadro de insustentabilidade das suas concessões pela queda de receita e aumento de custos 

operacionais. Além disso, a manutenção de assimetria regulatória entre as concessionárias e as 

autorizatárias do STFC, independentemente de uma avaliação concreta de sua necessidade, 

associada à perda de interesse no serviço de telefonia fixa (comercializado como mero acessório 

em pacotes multisserviços), limita a atuação das concessionárias de STFC, prejudicando a 

competição no setor. 

30. A Oi entende que alterar o regime de prestação do serviço de telefonia fixa, viabilizando 

a sua migração para um regime privado, com complementação de recursos públicos em 

situações específicas de massificação, seria a melhor forma de ampliar o acesso a serviços de 

telecomunicações e equacionar o quadro de insustentabilidade dos contratos atualmente 

vigentes. 

31. É isso que ocorre, na maior parte dos países, conforme benchmark internacional 

realizado no distante ano de 2015 entre os 50 maiores países e já apresentado à Agência na já 

referida CP do (então) Ministério das Comunicações sobre “o atual modelo de prestação de 

serviços de telecomunicações, com o objetivo de refletir, no marco normativo setorial, a 

importância hoje assumida pelos serviços de suporte à banda larga” de 2015.  

32. O modelo de concessões que se tem hoje, no qual áreas viáveis economicamente foram 

associadas a áreas de pouca ou nenhuma atratividade econômica, tornou-se insustentável após 

a consolidação do regime de competição em segmentos lucrativos e a concorrência direta entre 

serviços distintos. Além de contrariar a expressa vedação da LGT ao mecanismo de subsídio 

cruzado, notadamente depois de estabelecido o FUST (cf., artigo 81, parágrafo único, inciso I da 

LGT), o modelo de concessões idealizado pelo legislador não mais se sustenta no atual contexto 

do setor. 

                                                 
codigo&nomeVisao=$visao.descricao&nomeCanal=Universaliza%E7%E3o%20e%20Amplia%E7%E3o%20do%20ace
sso&nomeItemCanal=PNBL&codCanal=289. 
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33. Nesse novo cenário de exploração dos serviços, eventuais assimetrias regulatórias devem 

ser excepcionais e estritamente necessárias para controlar o exercício abusivo de poder de 

mercado e corrigir eventuais falhas de mercado, nos termos do pressuposto constitucional da 

mínima intervenção na vida privada e do artigo 129 da LGT. Isso permitirá maior concorrência, 

não só em serviços de voz, mas também em outros serviços como dados/banda larga. 

34. As obrigações de universalização ou massificação, por sua vez, devem estar restritas 

apenas às localidades sem atendimento de serviços de telecomunicações e aos compromissos 

regulatórios que atendam necessidades concretas e específicas dos usuários, sob uma 

perspectiva de neutralidade tecnológica – i.e., não se deve usar recursos públicos para favorecer 

esta ou aquela tecnologia. A complementação de recursos públicos em um contexto de 

universalização/massificação ocorreria por meio do FUST em atividades com Valor Presente 

Líquido (“VPL”) negativo. 

35. Uma vez feita a avaliação do cenário econômico e regulatório em que se encontra 

inserido o STFC prestado em regime público, a Oi passa a comentar tópicos específicos da 

consulta em debate. Vamos a eles. 

Análise de Impacto Regulatório Generalista 

36. O primeiro ponto de atenção é recorrente nas inúmeras contribuições que a Oi tem feito 

às propostas de regulação feitas pela Anatel. Ele tem por objetivo reiterar os diversos 

comentários feitos pela Oi ao longo das Consultas Públicas publicadas pela Anatel acerca da 

qualidade das Análises de Impacto Regulatório – AIR desenvolvidas pela Agência. Como será 

demonstrado, com a presente AIR, a situação não é diversa. Senão vejamos.  

37. Primeiramente, vale destacar o pioneirismo da Anatel em trazer dispositivo no seu 

Regimento Interno tornando obrigatórias a elaboração e publicação de AIRs como suporte às 

Consultas Públicas publicadas pela Agência. Cabe frisar, a decisão da Agência em tornar 

obrigatória a elaboração de AIR remonta à última revisão do seu Regimento Interno (Resolução 

nº 612), em momento muito anterior à legislação sobre o tema. 

38. Recentemente, foi publicada a Lei nº 13.874/2019, que institui a Declaração de Direitos 

de Liberdade Econômica. Tal ditame, entre outros pontos, determina a obrigatoriedade de 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 10 de 97 

 

publicação de Análises de Impacto Regulatório em Consultas Públicas. É o que determina o seu 

artigo quinto, abaixo transcrito: 

Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de 

agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou 

entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações 

públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto regulatório, que conterá 

informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a 

razoabilidade do seu impacto econômico. 

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a data de início da exigência de que trata 

o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da análise de impacto 

regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será 

obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada. 

39. Acrescente-se a isso a exigência prevista na Lei das Agências (Lei nº 13.848/2019), que 

exige, previamente à adoção de ato normativo, a realização de AIR contendo “informações e 

dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo” (art. 6º).  

40. Em verdade, a Anatel se encontra na vanguarda da regulamentação, tendo normatizado 

a necessidade de elaboração de tal importante documento para o processo de aprovação de 

atos normativos antes de muitas das demais Agências Reguladoras. 

41. Todavia, a Oi reitera o seu entendimento que as AIRs elaboradas pela Agência devem 

evoluir. Isso porque, atualmente, as AIRs possuem caráter simplório e generalista (sendo a 

presente AIR um bom exemplo), não atingindo o seu real objetivo de suportar as decisões do 

Órgão Regulador acerca da melhor estratégia para abordar tal problema regulatório. 

42. Vale destacar, a Oi sempre foi uma férrea defensora da necessidade de que toda Consulta 

Pública seja suportada por uma Análise de Impacto Regulatório que explique e justifique, com 

todos os detalhes necessários a cada tomada de decisão, as opções regulatórias disponíveis à 

escolha do Regulador.  
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43. Trata-se, em primeiro lugar, de questão de bom senso. Na qualidade de administrado 

num mercado regulado, a Oi (e qualquer operadora de telecomunicações) tem que saber por 

que determinadas regras são estipuladas em detrimento de outras.  

44. Por óbvio, entende-se que um documento intitulado Análise de Impacto Regulatório tem 

por objetivo analisar os impactos que determinada regra pode causar nos mais diferentes 

agentes afetados (sociedade, operadoras, consumidores, Anatel, etc...). 

45. A Oi entende que não há como avaliar o impacto das propostas formuladas pela AIR sem 

que se leve em consideração os custos da implementação de tais propostas de obrigação pelas 

operadoras, suportados por análises com viés econômico financeiro. A ausência dessa 

quantificação tem o potencial de causar distorções na conclusão do Estudo visto que não 

considera componente vital para a avaliação das opções e sua devida comparação15. Tais 

distorções são ainda mais preocupantes no cenário atual, em que a Agência discute a evolução 

do modelo vigente, muito em parte por conta dos elevados custos regulatórios atualmente 

praticados.  

46. Nesse sentido, vale a citação do documento elaborado pelo Governo Federal para 

nortear a elaboração de Análises de Impacto Regulatório, “Diretrizes Gerais e Guia Orientativo 

para a Elaboração de Análise Regulatório – AIR”, que tem por objetivo promover a formulação 

de regulação com base em evidências e fortalecer a disseminação de práticas voltadas à 

melhoria da prática regulatória.  

47. Tal documento define conceitos, etapas e padrões mínimos a serem observados na 

elaboração da Análise de Impacto Regulatório, detalhando cada um dos elementos que devem 

                                                 
15 ”Além disso, na grande maioria das AIRs examinadas, as agências não demonstraram preocupação em quantificar 
os impactos identificados. A avaliação das alternativas consideradas sem a quantificação de seus impactos tende a 
tornar a análise mais sujeita a subjetivismos. A nosso ver, a não mensuração dos custos e benefícios de cada opção 
deveria ser a exceção, justificável apenas nos casos em que (i) é inviável, por inexistir dados ou se tratar de impacto 
difuso; ou (ii) os custos para coletar os dados necessários à monetização tornam a análise excessivamente onerosa” 
(“Institucionalização e Prática da Análise de Impacto Regulatório no Brasil”, produzido pelo Comitê de Regulação 
do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (“IBRAC”), acerca da 
efetividade da adoção da AIR pelas agências reguladoras MESQUITA, C. M. M. ; ADAMI, M. P. ; PEGORIM, A. C. K. ; 
CRUZ, A. C. ; OLIVEIRA, A. A. D. ; RENZETTI, B. ; GUIMARAES, D. A. ; LAMBERTUCCI, F. A. ; DOMINGUES, J. O. ; 
CRIVELIN, L. C. C. ; VALENTE, P. P. ; BOTELHO, R. “Institucionalização e Prática da Análise de Impacto Regulatório no 
Brasil”. 1ª. Ed. São Paulo: IBRAC, 2019 
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ser apresentados no Relatório de AIR, em especial pontos de atenção e recomendações a partir 

das melhores práticas observadas internacionalmente.  

48. Com este propósito, o documento traz no seu “Anexo I, questões para orientar a 

elaboração da AIR”. No item “3.7 – Possíveis impactos e comparação das alternativas” de ação 

consideradas, o Guia coloca a seguinte pergunta para nortear elaboração de uma AIR: 

“Quais são os custos prováveis das alternativas propostas? Quais grupos incorrerão 

nesses custos (sociedade, empresas, governo)? Como será a distribuição dos custos 

entre os diversos atores ou grupos?” 

 

49. Ou seja, o próprio Governo entende a importância da quantificação dos custos para a 

elaboração de AIRs. Em verdade, a adoção de AIRs que sejam generalistas, como a apresentada 

pela Anatel na presente consulta pública, traz um risco agregado significativo para o mercado, 

na medida que as opções regulatórias serão adotadas no escuro, sem que se conheça o real 

impacto dessas decisões para os agentes afetados.  

50. No caso da Oi, concessionária de STFC nas Regiões I e II do PGO, a questão é 

especialmente sensível, na medida em que, de modo a ter preservado o seu Equilíbrio 

Econômico-Financeiro (“EEF”) garantido no Contrato de Concessão, é necessário que qualquer 

nova obrigação imposta pela Anatel seja precedida de uma análise do custo envolvido, visando 

avaliar se o EEF da Concessão foi afetado e, em sendo, qual a fonte de custeio para a nova 

obrigação.  

51. Por isso, a Oi entende que qualquer alteração que tenha o potencial de aumentar o custo 

regulatório das operadoras deve ser exaustivamente discutida com a sociedade, avaliando a 

coerência entre as vantagens proporcionadas ao consumidor e os custos envolvidos em tal 

escolha e indicando, quando pertinente a fonte de investimento para a sua implementação. 

52. Caso isso não ocorra, corre-se o risco de gerar aumento indiscriminado no ônus à 

prestação dos serviços em geral, e da concessão em particular, incrementando, nesse caso, o 

atual desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, fato que acentua o cenário atual de 

insustentabilidade da concessão e desincentiva investimentos futuros, sem proporcionar, na 

mesma medida, benefícios à sociedade. 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 13 de 97 

 

53. É evidente que esse exercício ainda não foi feito pela Agência nas suas Consultas Públicas. 

Na presente consulta, a AIR apresentada trata de temas essenciais para a evolução do setor, tais 

como a definição das áreas nas quais será exigida a continuidade da prestação do STFC após a 

migração de regime e as áreas que poderão constar nos compromissos de investimento, entre 

outros pontos igualmente sensíveis. Fica claro que a não inclusão dos custos das opções 

regulatórias em tal documento prejudica de sobremaneira a sua avaliação pela sociedade.  

54. Desse modo, a Oi reitera a importância de a Anatel passar a fazer as suas AIRs com a 

quantificação dos custos das hipóteses elencadas no estudo para que a sociedade possa opinar. 

Sem essa devida valoração dos impactos, não é possível chegar a uma conclusão do melhor 

caminho a ser seguido. 

55. Em particular, para o caso em questão, a AIR deveria avaliar as duas alternativas 

efetivamente disponíveis para a Concessionária, quais sejam, a adaptação dos contratos de 

concessão e a sua rescisão antecipada, de forma a avaliar quais os incentivos que as medidas 

propostas trariam para que as concessionárias escolhessem uma das duas alternativas. 

Sustentabilidade da Concessão 

56. O segundo ponto que merece destaque na presente Contribuição é aquele relativo à 

sustentabilidade da concessão, já tratado, de forma geral, em tópicos anteriores. Trata-se, sem 

dúvida, de ponto crucial na presente discussão.    

57. Como se sabe, o setor de telecomunicações é particularmente dinâmico. É um setor 

marcadamente suscetível à evolução tecnológica e mercadológica. Não por outro motivo, a LGT 

previu um sistema específico de proteção da estabilidade econômica para as concessões por ela 

regidas mais amplo do que aquele tradicionalmente definido para as concessões em geral. Para 

além da tutela do equilíbrio econômico-financeiro (que será tratado em tópico a seguir), esse 

sistema incorpora um mecanismo paralelo que garante a manutenção da sustentabilidade das 

concessões reguladas pela LGT. 

58. Normativamente, o instituto da sustentabilidade se traduz na proteção conferida ao 

concessionário na hipótese de ser constatada onerosidade excessiva superveniente, conforme 

disciplina do artigo 115 da LGT: 
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“Art. 115. A concessionária terá direito à rescisão quando, por ação ou omissão do Poder 

Público, a execução do contrato se tornar excessivamente onerosa. 

Parágrafo único. A rescisão poderá ser realizada amigável ou judicialmente.” 

59. Note-se que essa disciplina se afasta em muito da regra dispensada pela Lei Geral de 

Concessões (Lei nº 8.987/1995), uma vez que ali a hipótese de rescisão por parte do particular é 

condicionada ao inadimplemento contratual do Poder Público, além de ser necessário o seu 

reconhecimento judicial (art. 39)16. A LGT, por outro lado, reconheceu a onerosidade excessiva 

como um critério, além de ter aberto a possibilidade de uma solução consensual em caso de sua 

constatação. 

60. A redação do dispositivo remete à regra do artigo 478 do Código Civil17 e à doutrina 

civilista de onerosidade excessiva, com a diferença relevante de não haver qualquer menção à 

teoria da imprevisão (de acordo com a qual o evento causador da onerosidade excessiva deverá, 

necessariamente, ser imprevisível).  

61. Essa construção é fundada na teoria das bases econômicas do contrato, de Karl Larenz, 

que inspirou os artigos do Código Civil nessa temática. Conforme apregoa tal teoria, os contratos 

devem ser interpretados levando-se em consideração o contexto em que foram firmados18: 

“un contrato celebrado como «bilateral» pierde su sentido y carácter originarios 

cuando, a consecuencia de una transformación de las circunstancias, la relación de 

equivalencia se modifica tanto, que ya no puede hablarse de «contraprestación», de un 

equivalente que pueda considerarse como tal. En semejante supuesto ha de afirmarse 

que «la base» de todo el contrato ha desaparecido”.  

62. Quando se perde o substrato econômico objetivo que orienta a distribuição dos ônus 

entre as partes, isto é, na hipótese de haver um desalinhamento significativo entre prestação e 

                                                 
16 Embora inaplicável ao setor de telecomunicações por força do art. 210 da LGT, a referência é necessária para 
destacar a importância do instituto da proteção à sustentabilidade das concessões para o setor. 

(17) “Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à 

data da citação.” 
(18) LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico e cumplimento de los contratos. Tradução espanhola de Carlos Fernández 
Rodríguez. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 2002, p 122. 
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contraprestação, a regulação contratual “perde seu sentido”, ficando comprometida a natureza 

sinalagmática do acordo.  

63. É essa situação que o artigo 115 da LGT procura solucionar. A onerosidade excessiva de 

que trata o dispositivo refere-se a uma situação em que o equilíbrio anteriormente estabelecido 

no contrato de concessão não oferece mais condições de viabilidade para a prestação do serviço 

em regime público, ensejando à concessionária o direito de rescindir o contrato. 

64. Garante-se, assim, uma solução para a deterioração do próprio equilíbrio estabelecido 

no momento de formação do contrato. 

65. Fica claro que o tema, tratado em teoria, encontra total aderência com o cenário atual. 

Afinal estamos diante de um contrato de concessão na fase final da sua vigência (com expiração 

em 31/12/2025), notadamente insustentável (conforme estudos do MCTIC e Anatel) e com a 

possibilidade de migração para o regime privado (conforme a Lei nº 13.879/2019). 

66. Nesse cenário, é dever da Anatel considerar na Metodologia de Cálculo do Saldo de 

Adaptação os impactos não apenas de diversos eventos pontuais que, ao longo da vigência do 

contrato, deram causa a alterações no equilíbrio inicialmente pactuado19 (EEF), mas também 

da incompatibilidade crescente entre a perda de interesse (e de receita) com o STFC – gerada 

por fator exógeno, independente de ação ou omissão da concessionária – e a manutenção de 

um conjunto de obrigações excessivo e incoerente com a demanda pelo serviço 

(Sustentabilidade). 

67. Os impactos dessa “incoerência” contratual estão na raiz da insustentabilidade das 

concessões do STFC e precisam ser devidamente considerados e compensados na Metodologia 

de Cálculo do Saldo de Adaptação, sob pena de se acelerar a antecipação do processo de 

devolução da concessão. 

68. Quando a onerosidade excessiva se configura, portanto – isto é, quando fatos 

supervenientes, fora da regra contratual originária provocam “desproporção manifesta” entre 

                                                 
19 Questão tratada na próxima seção deste documento, que aborda o conceito de equilíbrio econômico-financeiro. 
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as prestações das partes e aquelas originalmente pactuadas – torna-se necessário eliminá-la e é 

indispensável que isso seja considerado no momento da adaptação das outorgas. 

69. Como visto, no regime estabelecido pela LGT, também amparado pelo Código Civil, a 

alteração substantiva nas bases contratuais20, que torna a manutenção da equação econômico-

financeira originária excessivamente onerosa, gera a necessidade de atuação da Agência. 

70. A esse direito corresponde o dever do Poder Concedente de adotar medidas com o 

intuito de impedir que a concessão se torne economicamente inviável. Essa determinação legal 

é complementada pelo artigo 66 da LGT, que coloca um dever adicional de acompanhamento 

da saúde econômica da concessão, em um ambiente de competição e assimetria regulatória, de 

maneira a evitar que o serviço em regime público se torne inviável. 

“Art. 66. Quando um serviço for, ao mesmo tempo, explorado nos regimes público e 

privado, serão adotadas medidas que impeçam a inviabilidade econômica de sua 

prestação no regime público.” 

71. É importante, aqui, compreender o racional do art. 66 da LGT. A concomitância dos 

regimes ali mencionada funciona como termômetro dos impactos sobre o objeto do serviço 

explorado em regime público, sinalizando que, justamente para aquele em que há obrigações 

de investimentos e continuidade da prestação (i.e. o explorado em regime público), caberá à 

Anatel atuar. O fato de o mesmo serviço, mas explorado em regime privado, ser atingido pelas 

mesmas circunstâncias que levaram ao cenário de insustentabilidade das concessões 

representa, com efeito, elemento adicional que deveria levar à atuação de ofício da Agência.21 

72. Importante considerar ainda a evolução dos serviços. A Oi entende que a inviabilidade 

econômica prevista no Art. 66 não deve ser contraposta apenas por outra prestação de STFC 

                                                 
(20) “Entendemos por «base del negocio objetiva» las circunstancias y estado general de cosas cuya existencia o 

subsistencia es objetivamente necesaria para que el contrato subsista, según el significado de las intenciones de 

ambos contratantes, como regulación dotada de sentido.” (LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico e cumplimento 
de los contratos. Tradução espanhola de Carlos Fernández Rodríguez. Madri: Editorial Revista de Derecho Privado, 
2002, p. 159). 
(21) “Menciona-se amiúde, no direito administrativo brasileiro, a locução poder-dever, para expressar o dever 

conjugado ao poder ou, de modo similar, o dever que nasce do exercício de um poder. Indica-se, mesmo, no rol dos 

princípios do direito administrativo, o princípio do poder-dever, que significaria a obrigação imposta de tomar 

providências quando está em jogo o interesse público”. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 20ª 
edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 133) 
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prestado no regime privado, mas sim por todo e qualquer serviço que seja substituto e prestados 

no mesmo mercado relevante. É fato que o STFC em si não é um serviço mais atrativo para os 

usuários, em regime público e privado, justamente pela massificação de o Serviço Móvel Pessoal 

e pelo Serviço de Comunicação Multimídia, além do uso de aplicações Over The Top (OTTs).  É 

dizer, a competição ocorre entre os diversos serviços, e não entre os regimes de prestação do 

mesmo serviço, ou mesmo apenas nos serviços de telecomunicações. Vale observar que a 

quantidade de terminais de STFC da Oi caiu mais de 50% desde junho de 2007 até o último 

mês de março, conforme mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 2 – Base de Acessos STFC em Serviço (Oi) 

 

73. Portanto, uma vez constatada a situação de insustentabilidade, é impositivo à Anatel 

quantificar esse desequilíbrio e corrigi-lo no processo de adaptação que ora se discute. Trata-se, 

em última instância, do exercício do poder-dever da Administração de agir para preservar o 

interesse público22. 

74. Na presente Consulta Pública discute-se precisamente a metodologia da adaptação da 

atual concessão para o regime privado. No caso específico da Oi, tratam-se de duas concessões 

notoriamente insustentáveis, conforme resultado dos estudos realizados pelo Grupo de 

                                                 
(22) “Menciona-se amiúde, no direito administrativo brasileiro, a locução poder-dever, para expressar o dever 

conjugado ao poder ou, de modo similar, o dever que nasce do exercício de um poder. Indica-se, mesmo, no rol dos 

princípios do direito administrativo, o princípio do poder-dever, que significaria a obrigação imposta de tomar 

providências quando está em jogo o interesse público”. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 20ª 
edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 133) 
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Trabalho formado entre o então Ministério das Comunicações e a Anatel a partir da Portaria 

4.420, de 22 de setembro de 201523.  

75. Nesse cenário, não faz qualquer sentido que a concessão migre para o regime privado 

sem que se faça um movimento prévio que restabeleça a sua sustentabilidade. Na ausência 

desse movimento, há de se considerar o valor insustentável da concessão no cálculo da 

migração, sob o risco de se propor que a concessão carregue todo o peso dessa ineficiência para 

o regime privado. É dizer: a consideração do conjunto de obrigações excessivo e incoerente na 

Metodologia de Cálculo do Saldo de Adaptação é necessária para não exportar a 

insustentabilidade da concessão para a autorização – o que tornaria inviável a opção da 

adaptação para as concessionárias. 

76. A Oi possui um Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, bem como 

outro voltado à aferição da sustentabilidade de suas concessões, ambos em análise na Anatel. A 

Oi espera que tais processos sejam concluídos o mais rápido possível e que o saldo (após amplo 

contraditório) definido nesse processo seja usado no cálculo da migração. Adicionalmente, 

requer-se, desde já, que este regulamento preveja explicitamente que, ao apurar os saldos 

associados às adaptações dos contratos, estejam devidamente contabilizados e compensados 

no saldo a insustentabilidade das concessões. 

77. Em síntese, a Oi entende como de fundamental importância o dever da Anatel de 

proceder à revisão da equação econômica do contrato de concessão, ajustando-a para 

considerar a sustentabilidade em momento anterior ao processo de migração, ou ao longo do 

referido processo. 

Equilíbrio Econômico da Concessão – EEF 

78. O próximo ponto guarda relação estreita com o anterior, na medida em que também se 

trata de uma proteção econômica ao contrato de concessão de STFC. Explica-se. 

                                                 
23 http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32872640 
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79. As concessionárias do STFC possuem direito à manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do seu contrato. Essa é uma garantia que emana da Constituição Federal, da Lei e do 

próprio contrato de concessão, sendo inequívoca a sua aplicabilidade. 

80. Como já é de conhecimento dessa Agência, diversos fatores vêm degradando a situação 

econômico-financeira das concessionárias de STFC (e do Grupo Oi em particular) ao longo da 

execução dos contratos de concessão.  

81. Para além do contexto de insustentabilidade das concessões provocada pela perda de 

atratividade do STFC frente a outros serviços e pela manutenção de regras de universalização 

excessivamente onerosas às concessionárias, diversos eventos pontuais e extraordinários 

geraram o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, em desfavor das concessionárias 

de STFC, sem que quaisquer medidas tenham sido tomadas para recompô-lo. 

82. A Anatel reconhece o seu dever de acompanhar não apenas a sustentabilidade da 

concessão, mas também o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e a existência de 

diferenças relevantes entre os dois conceitos. No Acórdão nº 215/2015, a Anatel distingue as 

duas hipóteses, colocando ambas como suas atribuições no que tange ao acompanhamento da 

execução dos contratos de concessão do STFC: 

“1. Contrato de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC). Equilíbrio 

Econômico-Financeiro. Conceito. Relação que se estabelece no momento da celebração 

do contrato, entre o encargo assumido pelo concessionário e a remuneração que lhe é 

assegurada. Alteração e recomposição. Eventos pontuais e extraordinários que alteram 

a relação inicialmente estabelecida entre direitos e obrigações do concessionário. 

Insuficiência para informar acerca das perspectivas de sustentabilidade da concessão 

no longo prazo. 

2. Sustentabilidade da concessão. Processos graduais de mudança do mercado 

decorrentes de evoluções da tecnologia e do comportamento do consumidor podem 

alterar substancialmente as condições de execução do contrato ao longo de sua 

vigência. Necessidade de verificar a manutenção da capacidade da concessão atrair 

novos capitais para realização dos investimentos. Conveniência e oportunidade de 

propor alterações da política pública associada ao serviço concedido. Proposta de 
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realização periódica, sincronizada com os ciclos de alteração do contrato de concessão 

e do Plano Geral de Metas de Universalização, de estudos de natureza prospectiva que 

contemplem projeções de demanda, receitas, custos e investimentos decorrentes da 

execução do contrato e do cumprimento das normas relativas ao serviço”.(24) 

83. Cabe frisar que, ao longo dos anos diferentes eventos geraram novos e sucessivos 

encargos às concessionárias de STFC, sem que houvesse a preocupação da Agência em avaliar 

os impactos que esses fatos provocaram às condições econômicas da contratação e recompor 

o devido equilíbrio contratual. 

84. Tais eventos foram relatados pela Oi em processo que a Anatel instaurou para avaliar o 

Equilíbrio Econômico da Concessão. Por óbvio que tais eventos geram um saldo a favor da 

concessionária, da mesma forma que eventuais desonerações da concessionária geram um saldo 

a favor da Anatel. Não há razão, assim, para que apenas essa segunda forma (i.e. desonerações 

que formam saldo favorável à Anatel) estejam explicitamente previstas na regulamentação para 

serem consideradas no cálculo. 

85. Nesse sentido, a Oi entende que a Anatel tem o dever de concluir o processo que apura 

o saldo decorrente do desequilíbrio do seu contrato de concessão em razão de inúmeros eventos 

desequilibrantes em momento anterior à migração, sendo o saldo apurado (após contraditório) 

usado na metodologia de migração. Da mesma forma, requer-se, adicionalmente, que, desde já, 

este regulamento preveja explicitamente que, ao apurar os saldos associados às adaptações dos 

contratos, estejam devidamente contabilizados e compensados os eventos de desequilíbrio das 

concessões, bem como equalizada a sua sustentabilidade.  

Prazo para Solicitação de Adaptação 

86. Com relação ao próprio texto em debate, o primeiro ponto que deve ser destacado é a 

previsão do prazo de solicitação de adaptação, constante do artigo 3º da minuta do 

Regulamento de Adaptação. 

                                                 
(24) Anatel, Acórdão nº 215/2015-CD, Conselheiro Relator Marcelo Bechara de Souza Hobaika, Processo nº 
53500.004493/2009, data: 15/06/2015. 
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87. O referido artigo estabelece um prazo de 6 (seis) meses, contados da publicação do 

Regulamento de Adaptação, para a concessionária solicitar a adaptação do seu instrumento de 

concessão para autorização. 

88. A possibilidade de solicitar a adaptação da outorga decorre de direito expresso em 

ditame legal. Isso porque a Lei 13.879/2019 (que altera a LGT) estabelece no seu artigo 144-A o 

direito de solicitação de migração, como vemos a seguir: 

“144-A – A Agência poderá autorizar, mediante solicitação da concessionária, a 

adaptação do instrumento de concessão para autorização, condicionada à observância 

dos seguintes requisitos:...”  

89. Da leitura do citado artigo, no entanto, resta claro que não é cabível a imposição de um 

limite temporal para a solicitação da adaptação quando a Lei não impôs qualquer restrição 

nesse sentido. Nesse ponto, portanto, o regulamento, caso aprovado na forma proposta, 

claramente extrapolaria os contornos legais, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.  

90. A conclusão decorre do próprio princípio da legalidade, insculpido na Constituição 

Federal, artigo 5º, II; 37, caput; e 84, IV, segundo o qual não cabe ao regulador restringir direitos, 

mas tão somente expedir regulamentos para a fiel execução da lei. 

91. Como se trata de uma norma infra legal (um Regulamento), é evidente que a proposta 

da Anatel excede o comando legal, violando o princípio da legalidade. Ou, nas palavras de Celso 

Antônio Bandeira de Mello:  

“não lhe é [à Administração] possível expedir regulamento, instrução, resolução, 

portaria ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados, salvo se em 

lei já existir delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha a 

minudenciar”25. 

92. Além disso, a impossibilidade de imposição de prazo é reforçada pela maioria dos 

precedentes do setor, como nas migrações do Serviço de Rede de Transporte de 

Telecomunicações (“SRTT”) ao Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM”), do Serviço Móvel 

                                                 
25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
2013 
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Celular (“SMC”) para o Serviço Móvel Pessoal (“SMP”) e do serviço de TV por Assinatura para o 

Serviço de Acesso Condicionado (“SeAC”). 

93. Destarte, é de rigor a retirada da proposta de prazo para solicitação de adaptação do 

regime de prestação do serviço da minuta de regulamento. A única imposição temporal possível 

seria relativa ao término do prazo da concessão, e isso apenas nos casos em que não houvesse 

opção pela sua renovação. 

94. Por outro lado, não pode a Concessionária ser impedida de exercer o seu direito de 

solicitar a adaptação da concessão pela ausência, por parte da Anatel, das informações 

necessárias, como, por exemplo, a ausência dos valores do saldo da adaptação, para a 

apresentação da proposta de adaptação. 

95. Neste sentido, é essencial que a concessionária possa apresentar o seu pedido de 

adaptação independentemente da aprovação do Manual específico aprovado pelo Conselho 

Diretor para os cálculos da adaptação, seguindo os princípios estabelecidos na LGT e na 

regulamentação a ser aprovada com esta Consulta Pública, em particular a partir do disposto no 

Art. 12 desta minuta. 

96. Igualmente, é importante que a Agência tenha um prazo para a conclusão de suas 

avaliações, que tampouco pode depender da aprovação deste Manual específico, uma vez que 

a cada instante o saldo de migração se reduz, levando cada vez mais as concessionárias a 

buscarem a alternativa de rescisão antecipada do contrato de concessão. 

Obrigações de Continuidade do STFC e Substituição do STFC por Serviços que Suportem a 
Comunicação por Voz (“Voice Communication”) 

97. Outro ponto da minuta do Regulamento de Adaptação que suscita questionamentos se 

apresenta nas obrigações de continuidade do STFC. 

98. Isso porque, a Anatel, na minuta do Regulamento, estabelece que a adaptação do 

instrumento de concessão para autorização será condicionada à manutenção da prestação do 

STFC e compromisso de cessão de capacidade que possibilite essa manutenção, até 31 de 

dezembro de 2025, nas áreas sem competição adequada. 
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99. Vários pontos merecem comentários sobre a proposta de obrigação sugerida no texto 

em debate, tendo em vista, preliminarmente, o disposto no art. 144-A, inciso I, que confere à 

regulamentação da Anatel o poder de disciplinar a forma pela qual será mantida a oferta do 

serviço de comunicação de voz após a adaptação Frise-se esse ponto: se a obsolescência 

tecnológica e mercadológica do STFC está na raiz da alteração legislativa que pavimentou a 

alternativa de adaptação das concessões, a Anatel deve disciplinar a continuidade da oferta de 

maneira neutra (flexível) em relação à tecnologia e às preferências dos consumidores. 

100. O primeiro ponto, propriamente, diz respeito ao horizonte temporal. O texto sugerido no 

Regulamento de Adaptação é claro em estabelecer o prazo de 31 de dezembro de 2025 para a 

manutenção das obrigações de continuidade do STFC. O prazo em tela se coaduna com o prazo 

original de vencimento da concessão, o que, a princípio, faz sentido. 

101. Ocorre que não há garantias expressas no texto de que as prestadoras adaptadas 

poderão cessar a obrigação de continuidade após 31/12/2025. É razoável supor que esse direito 

das prestadoras adaptadas encontrará resistências, seja de municípios que deixarão de contar 

com o serviço, seja do Poder Judiciário (com Ações Civis Públicas por parte do Ministério 

Público), seja do Poder Legislativo (com pressão de deputados/senadores tentando preservar a 

prestação do serviço em determinado nicho eleitoral).  

102. Evidentemente, todas essas pressões pela continuação da prestação de serviço em 

determinadas localidades somente serão sentidas após a efetiva migração do regime.  O 

problema é que o prazo estabelecido é variável fundamental no cálculo que as concessionárias 

farão para pedir (ou não) a adaptação das suas outorgas. 

103. Nesse sentido, o cenário projetado de migração, que considera a possibilidade de 

cessação das obrigações de continuidade após 2025, pode ser completamente distorcido se a 

concessionária for obrigada a continuar prestando o serviço em tais localidades por força de 

decisões administrativas e/ou judiciais. 

104. Visando assegurar esse direito às concessionárias, a Oi inseriu artigos na regulamentação 

que: (i) deixem expresso que é direito das prestadoras adaptadas cessar a prestação das 

obrigações de continuidade no máximo até 31/12/2025; e (ii) caso a prestadora adaptada seja 
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obrigada a manter a prestação em determinada localidade após 2025, contra a sua vontade, a 

Anatel deverá disponibilizar recursos públicos para a manutenção dessa obrigação. 

105. Importante observar que a Oi também propôs também dispositivo que estabeleça um 

prazo para a Anatel aferir a necessidade de continuidade da prestação dos serviços que 

decorrem da adaptação das concessões a partir de 01/01/2026, indicando a forma com que isso 

irá ocorrer, as respectivas fontes de financiamento, bem como a seleção do responsável pela 

continuidade da prestação deste serviço.  

106. Caso não isto não ocorra, obrigará a Anatel a estabelecer uma forma de compensar as 

prestadoras adaptadas que forem obrigadas por decisão judicial, administrativa ou eventual 

alteração legal a continuar operando em localidades onde não pretendia manter o serviço ativo. 

Nesse mesmo sentido, é importante deixar claro, desde já, quais são as fontes de financiamento 

público para as situações expostas, como forma de mitigar o risco jurídico de migrar e continuar 

a prestar o serviço após 2025.  

107. Ainda sobre as obrigações de continuidade, resta outro tema que demanda comentários 

da Oi. Trata-se do conceito de áreas sem competição adequada. 

108. O texto sugerido pela Anatel determina que as áreas sem competição adequada são as 

determinadas pelo PGMC, notadamente os municípios considerados pouco competitivos 

(Cluster 3) e os não competitivos (Cluster 4). 

109. A racionalidade imposta pela Anatel está baseada na existência (ou não) de competição 

em determinada localidade. A Oi entende que o racional deve ser outro: o atendimento da 

localidade com serviço de voz. Explicamos. 

110. O PGMC não regula os mercados de varejo (foco da presente regra) e sim os mercados 

de Atacado e, até por isso, não possui a granularidade necessária para tratar do tema (o PGMC 

trata de municípios, não localidades). 

111. Dessa maneira, a Oi entende que o foco da obrigação de atendimento deve se resumir a 

localidades onde o STFC prestado pela concessionária seja o único serviço de telecomunicações 

prestado. 
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112. Nessa linha, não haveria risco de a localidade ficar desatendida, tendo em vista que 

sempre haverá um prestador de serviço de telecomunicações, devendo a antiga concessionária 

permanecer com a obrigação somente quando nenhuma outra prestadora disponibilizar algum 

serviço de telecomunicações. Afinal, o objetivo principal da medida legislativa que estabeleceu 

o instituto da adaptação é permitir que a prestação de serviços de telecomunicações possa 

evoluir plenamente para o regime privado, sem prejudicar a oferta em localidades ainda 

desprovidas de alternativas à ex-concessionária do serviço universal.  

113. Quando o texto legal condiciona a adaptação das concessões à continuidade da oferta 

em “áreas sem competição adequada, nos termos da regulamentação da Agência”, o objetivo 

do legislador foi tão somente impedir que, após a adaptação, localidades outrora atendidas 

exclusivamente pelo regime público de prestação, deixassem de contar com pelo menos uma 

oferta de comunicação de voz, em evidente retrocesso do processo de universalização. Em 

nenhuma hipótese o inciso I do art. 144-A pode ser interpretado como fomento à competição, 

na medida em que essa não é a finalidade do instituto da adaptação. 

114. De fato, deve-se ter em vista que, hoje, o acesso da população brasileira à funcionalidade 

aos serviços de telecomunicações se dá de maneira independente do serviço que a suporta. Ora, 

a funcionalidade de voz pode ser acessada a partir de todos os serviços de telecomunicações. 

Verifica-se que, para o acesso aos serviços de voz, a neutralidade tecnológica é quase plena. 

115. Portanto, quando se trata de serviço de voz, é preciso considerar as profundas mudanças 

que ocorreram na forma como a população usufrui desta funcionalidade. Após uma intensa fase 

de universalização do STFC, observou-se uma estabilização e, depois, uma queda na demanda 

pelo serviço, inclusive com incremento de linhas ociosas. Isso se deu porque, gradativamente, 

houve uma migração do interesse dos consumidores de serviços de telecomunicações para 

outros serviços, com foco na mobilidade e no acesso à internet.   

116. Assim, pode-se dizer que, somando a similaridade dos serviços à possibilidade de a 

funcionalidade de voz ser acessada pela população por outras formas além do STFC, teríamos 

chegado ao estágio de formação de um mercado único de voz. Nesse contexto, o legislador 

assumiu, portanto, a funcionalidade como o bem jurídico protegido, e não a prestação do STFC 

em si – que, por óbvio, busca atender a uma demanda da população, não sendo um fim em si 

mesmo. 
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117. Ademais, refrisa-se aqui o que já se argumentou anteriormente em relação à 

sustentabilidade das atuais concessões. A alternativa à adaptação é a rescisão contratual, com 

cessação total da prestação em áreas desassistidas. A adaptação do regime de prestação 

precisa ser regulamentada em consonância plena com seu propósito legal: ser uma alternativa 

concreta para continuidade da oferta em todo o país. A consecução desse objetivo – 

harmonização dos regimes de prestação dos serviços – depende de a regulamentação ser bem-

sucedida em equacionar direitos e obrigações dos diversos concorrentes. Apenas onde não 

houver prestação de serviço de telecomunicações por empresas do Grupo Econômico da 

Concessionária Adaptada ou por empresas de Grupos diversos desta é que se deve determinar 

que aquela mantenha a prestação do serviço de telecomunicações. 

118. E mais: essa oferta deve, claramente, ser flexível do ponto de vista tecnológico. De fato, 

na visão da Oi, é fundamental que a Anatel considere outras alternativas tecnológicas de 

comunicação de voz que, ao menos sob a ótica dos usuários, proporcionam funcionalidades 

substitutas às do STFC. Isto porque, como é de conhecimento desta Agência, os serviços de 

telefonia fixa sofrem, há muito tempo, pressão competitiva cada vez mais intensa de outros 

serviços, como o serviço de telefonia móvel e o serviço de Voz sobre Protocolo de Internet 

(“VoIP”). 

119. Essa é uma questão, essencialmente, relacionada à definição do mercado relevante, na 

dimensão produto, ao qual pertencem os serviços de comunicação de voz. 

120. No âmbito concorrencial, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) 

define “mercado relevante”, em sua dimensão produto, como o conjunto de “bens e serviços 

considerados, pelo consumidor, substituíveis entre si devido a suas características, preços e 

utilização. Para auferir essa substituibilidade, examina-se a possibilidade de os consumidores 

desviarem sua demanda para outros produtos”. Para definir o mercado relevante na dimensão 

produto, o CADE emprega o chamado Teste do Monopolista Hipotético, o qual consiste em se 

avaliar se, em caso de um “pequeno, porém significativo e não transitório, aumento” de preços 

de um determinado bem ou serviço, os consumidores teriam condições de desviar sua demanda 

para outros bens ou serviços disponíveis no mercado, hipótese na qual os bens e serviços em 

questão seriam substitutos entre si. 
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121. Tanto no Brasil quanto em outras jurisdições, a definição de mercados relevantes, na 

dimensão produto, é realizada com base na aplicação do Teste do Monopolista Hipotético, seja 

para fins de análise concorrencial, seja para fins estritamente regulatórios26. Esse teste é 

aplicável tanto a mercados de varejo quanto de atacado, em qualquer setor da economia, 

incluindo o setor de telecomunicações. 

122. De fato, em diversas oportunidades, a Comissão Europeia (CE) aplicou o Teste do 

Monopolista Hipotético ao definir o mercado relevante pertinente a serviços de comunicação 

de voz, admitindo a possibilidade de os serviços tradicionais de telefonia fixa e os serviços 

gerenciados por meio de rede IP (VoIP) serem substitutos entre si e, consequentemente, 

integrarem um mesmo mercado relevante27. Além disso, em outubro de 2014, a Comissão 

Europeia anunciou a decisão de não mais regular o mercado de telefonia fixa no âmbito da União 

Europeia, ao observar que o volume de chamadas fixas vinha se reduzindo em função da 

demanda, pelos usuários, de serviços substitutos, como a telefonia móvel, o VoIP e as 

funcionalidades ofertadas por provedores de serviços OTT (Over-the-Top)28. 

123. Da mesma forma, no Brasil, o Cade já admitiu que o serviço de telefonia fixa sofre pressão 

competitiva de outros serviços, como o VoIP. Ao avaliar a operação de aquisição da GVT pela 

Telefônica, por exemplo, o Conselheiro Relator, Marcio de Oliveira Júnior, considerou as altas 

participações resultantes desta operação no mercado de STFC não levantavam preocupações 

concorrenciais, entre outros motivos, porque o serviço de telefonia fixa de longa distância 

                                                 
26 De fato, a própria Anatel vem aplicando o Teste do Monopolista Hipotético para delimitar os mercados relevantes 
de atacado nos quais são aplicadas as medidas regulatórias assimétricas previstas no PGMC: “O próximo passo, após 

a identificação dos mercados de varejo com rivalidade limitada (potencialmente competitivos ou pouco 

competitivos), é investigar os mercados de atacado correlacionados (Análise dos mercados de atacado). [...] Nesta 

etapa, recorre-se ao Teste do Monopolista Hipotético - TMH para instrumentalizar a buscar do menor grupo de 

produtos e da menor área geográfica em que um monopolista hipotético pode exercer seu poder de mercado. O 

teste procura aferir se um monopolista hipotético terá sucesso em um “pequeno porém significativo e não transitório 

aumento” de preços (em torno de 5% a 10%).” Anatel, Informe nº 48/2015/SEI/PRRE/SPR, Processo nº 
53500.207215, data: 18/12/2015. 

27 “Why were the fixed telecoms market liberated? There has been a decrease in volume of fixed calls as customers 

have turned to alternative solutions, such as voice-over-IP (VoIP) and mobile calls, but also to alternative providers, 

like over-the-top (OTT) players. (…)” . Disponível em < 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_1112>. Acesso em 29.04.2020. 

28 Comissão Europeia, “Commission to cut number of regulated markets in Europe”, disponível em 
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/telecoms-commission-cut-number-regulated-markets-
europe>. Acesso em 29.04.2020.  
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enfrentava concorrência significativa dos serviços de VoIP em função dos baixos custos de troca 

entre esses serviços29. 

124. Nesse sentido, a Oi considera que o conceito de “áreas sem competição adequada” 

constante do artigo 13, §1, da proposta de Regulamento de Adaptação deve ser matizado para 

considerar outros serviços de comunicação de voz que exercem pressão competitiva clara sobre 

o STFC, tais como o SMP, o VoIP e as funcionalidades OTT. Com base em tal entendimento, a 

Anatel poderia impor a manutenção da prestação do STFC apenas naquelas localidades em que 

não houvesse nenhum outro prestador de serviços de comunicação de voz – sejam estes serviços 

os de STFC, SMP ou VoIP –, além da antiga concessionária do STFC. 

125. Desta forma, para cada uma das localidades estaria aplicado o conceito mais apropriado 

à finalidade do instituto da adaptação, que é o de carrier of last resort30. A ex-concessionária 

ficaria responsável por assegurar, até 2025, a oferta de um serviço de telecomunicações que 

suporte a comunicação de voz na ausência de oferta alternativa na localidade. Em algumas 

localidades será o próprio STFC (onde apenas a concessionária está presente); em outras poderá 

ser o SMP (onde a operadora presta o serviço seja por opção, seja por cumprimento de 

compromissos de abrangência ou qualquer outra determinação da Agência); e, por fim, poderá 

haver localidades nas quais um provedor local de acesso à internet poderá oferecer um serviço 

muito mais atual e coerente com as preferências dos usuários. 

126. Nesse sentido, pode até mesmo ser uma prestadora de SCM que irá atender dada 

localidade com um serviço de comunicação interpessoal de voz, à medida em que as obrigações 

dos Editais de Licitação de Radiofrequência ou mesmo as obrigações de adaptação levem novos 

prestadores a localidades anteriormente atendidas apenas com o STFC. 

127. Fundamental perceber que quanto maiores forem as obrigações de atendimento de STFC 

mantidas na adaptação da concessão, menores serão os investimentos em novas obrigações de 

                                                 
29 Ato  de Concentração nº 08700.009732/2014-93, Requerentes: Telefônica Brasil S.A. e outros, rel. Cons. Marcio 
de Oliveira Júnior, decidido em 25.03.2015. 

30 É o modelo adotado em países como os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido. Nos Estados Unidos, os 
governos estaduais determinam um Carrier of Last Resort (COLR) para cada área servida do território partir de 
critérios de presença, market share e infraestrutura (na maior parte das vezes, se trata da incumbente da área 
servida). Os COLR são obrigados por lei a prover serviços de telefonia a qualquer cidadão dentro de sua área a 
preços e taxas razoáveis, mesmo que não economicamente viável, devendo manter todas as suas redes. Os 
operadores designados também possuem uma série de requisitos de qualidade de serviço, segurança pública e 
requisitos com outros operadores e recebem subsídio do fundo de serviço universal para cobrir áreas de alto custo. 
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infraestrutura de Banda Larga – principal demanda da população atualmente –  e, sobretudo, 

maiores serão os incentivos para que se caminhe para a rescisão contratual. Seria eficiente 

manter recursos em STFC ao invés de Banda Larga? Por certo que não. Tanto não é eficiente que 

o objetivo central da adaptação do modelo é viabilizar o aporte de recursos na ampliação da 

Banda Larga no país. 

Valoração dos Bens Reversíveis 

128. Outro ponto que merece destaque diz respeito à valoração atribuída aos bens reversíveis 

pela proposta de “Metodologia de Cálculo do Saldo da Adaptação de Regime de Concessão para 

Autorização do STFC” constante da presente consulta pública.  

129. Estabelece a proposta de Metodologia31: 

“A componente C associada ao saldo de migração de regime consiste na valoração dos 

bens reversíveis. Do ponto de vista prático, caso as concessionárias optem pela 

migração do regime, os bens reversíveis passarão a integrar o ativo das prestadoras. 

Existem duas formas principais de se estimar o valor que esta transição representa. A 

primeira forma é analisar o valor residual desses ativos, do ponto de vista contábil, 

podendo ser interpretado como a hipotética alienação deste conjunto de ativos. A 

segunda forma seria analisar o valor econômico da continuação da exploração dos bens, 

ou seja, o valor presente do fluxo de caixa gerado pela continuidade da prestação dos 

serviços atrelados a estes bens.”  

130. Em outras palavras, sugere a Anatel que os bens reversíveis devam ser valorados de duas 

formas distintas: o valor contábil do bem (valor correspondente ao bem registrado nos sistemas 

contábeis da companhia) ou o Valor Presente Líquido da continuidade da prestação dos serviços 

atrelados a determinado bem. 

131. A Oi entende que alguns pontos devem ser considerados. Vamos a eles. 

132. Em primeiro lugar, faz-se necessário ter presente uma perspectiva funcional do instituto 

da reversibilidade. Isso porque a reversão de ativos ao Poder Concedente ao término de 

                                                 
31 Pg. 10. 
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contratos de concessão, na hipótese de não haver a migração, se justificaria pela necessidade 

de continuidade da prestação do serviço público concedido, tal como se observa da dinâmica de 

outros setores e também como se verifica no setor de telecomunicações. 

133. Assim, a regra de reversibilidade de bens posta pelos contratos de concessão do STFC 

atualmente vigentes está justificada e encontra limites na indispensabilidade de certos bens 

privados da concessionária para a continuidade e atualidade da prestação do serviço público 

concedido. 

134. Mesmo em um cenário em que o STFC continue a ser prestado em regime público, a 

relação dos ativos considerados reversíveis se transforma em função de diversos aspectos, 

especialmente da evolução tecnológica. Resta claro, nesse contexto, que somente os bens 

indispensáveis à prestação do STFC, sob uma ótica funcional de preservação da continuidade do 

serviço concedido, devem permanecer gravados pela reversibilidade ao final da concessão. E 

isso deve ocorrer apenas na justa medida para a continuidade do serviço, ou seja: (i) não na 

totalidade do patrimônio das concessionárias e; (ii) nem na totalidade do bem, quando este for 

utilizado para a prestação tanto do STFC em regime público quanto outros serviços em regime 

privado (i.e. bens compartilhados), hipótese na qual apenas uma parcela do bem restará gravada 

com o ônus da reversibilidade. 

135. Não é por outra razão que o art. 102 da LGT fala em reversão “da posse” dos bens 

em caso de extinção da concessão. Endereça-se, assim, o problema dos bens de uso 

compartilhado32. 

136. Como é sabido, as concessionárias do STFC exploram uma série de serviços de 

telecomunicações no regime privado. Essa situação decorre já do momento da assinatura dos 

contratos de concessão vigentes, em que as subsidiárias privatizadas do Grupo Telebrás 

detinham outorgas em regime privado para o provimento de serviços diversos do STFC 

concedido, que foram preservadas por expressa disposição legal (artigo 207, § 3º da LGT). Trata-

se, por exemplo, do Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT), explorado em 

                                                 
32 Sobre o tema, vide PEREIRA NETO, Caio Mario S.; ADAMI, Mateus Piva; CARVALHO, Felipe Moreira. . 
Reversibilidade de Bens em Concessões de Telecomunicações. REVISTA DE DIREITO PÚBLICO DA ECONOMIA, v. 55, 
p. 73-110, 2016. 
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regime de autorização, que viria a ser transformado em SCM (Resolução nº 272, de 09 de agosto 

de 2001). Ou seja, as concessionárias do STFC não são (nem nunca foram) sociedades de 

propósito específico, estando sujeitas a dois regimes opostos de intervenção estatal: de um lado, 

o regime público para o STFC em sua área de concessão, de outro, o regime privado para todos 

os demais serviços que exploram. 

137. Para a exploração do STFC em regime público e dos serviços objeto de autorização, como 

é evidente, as concessionárias dependem de ativos próprios ou de terceiros. Alguns desses 

ativos são empregados de maneira exclusiva para o provimento do STFC, e outros apenas para 

os serviços explorados em regime privado. Um terceiro grupo, ainda, é empregado de maneira 

compartilhada para dois ou mais serviços.  

138. A regra de reversibilidade simplesmente não incide para ativos empregados 

exclusivamente para o SCM, o SMP, o SeAC ou qualquer outro serviço em regime privado, uma 

vez que é apenas aplicável sobre os bens que sejam indispensáveis ao provimento de STFC em 

regime público. 

139. De maneira semelhante, não há grande complexidade em sua aplicação para ativos que 

sejam empregados exclusivamente para o provimento do STFC (como um Terminal de Uso 

Público – TUP), para os quais a regra de reversão incide integralmente.  

140. Para o terceiro grupo de ativos, no entanto, a regra de reversibilidade tem aplicação 

menos trivial. Denominamos os ativos integrantes desse terceiro grupo de bens “multisserviço”, 

utilizados, em grande proporção, para a realização de atividades que nada têm de essencial para 

a continuidade da prestação do STFC – limitado pelo Plano Geral de Outorgas e pela 

regulamentação da Anatel à capacidade de 64kbps, o que condiciona o objeto do próprio 

contrato de concessão. Em uma rede de fibras ópticas detida por uma concessionária do STFC, 

por exemplo, a capacidade de rede que eventualmente seja empregada para o STFC é ínfima, 

em comparação àquela dedicada ao SCM. Por conta disso – i.e., por não serem inteiramente 

essenciais à prestação do STFC em regime público - tais redes não devem reverter inteiramente 

ao Poder Concedente. 

141. Esse contexto predica a necessidade de que a solução a ser adotada para contabilizar a 

reversibilidade, no processo de migração das concessões, seja apropriada para refletir essa 
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dinâmica. Embora essa conclusão já decorresse do art. 102 da LGT, à luz das particularidades do 

setor, o tema foi tratado com precisão pela Lei 13.879/2019 (que altera a LGT) no seu artigo 144-

C, parágrafo único: 

“Art. 144-C. Para efeito do cálculo do valor econômico mencionado no art. 144-B, serão 

considerados bens reversíveis, se houver, os ativos essenciais e efetivamente 

empregados na prestação do serviço concedido. 

Parágrafo único. Os bens reversíveis utilizados para a prestação de outros serviços de 

telecomunicações explorados em regime privado serão valorados na proporção do seu 

uso para o serviço concedido. ” 

142. Um segundo ponto de atenção, quanto ao tema valoração de bens reversíveis está na 

reversão da posse, tal como ditado na LGT, por via obrigacional ou de ônus real, sempre 

instrumentalizada por contrato.  

143. Como já dito em inúmeras oportunidades (seja em Contribuições às consultas públicas, 

seja em eventos públicos sobre o tema), a Oi entende que a propriedade de todos os bens 

reversíveis sempre foi (e sempre será) da concessionária! A reversibilidade do bem recai apenas 

sobre a sua posse! 

144. Essa, inclusive, foi a visão externada pelo Conselheiro Aníbal Diniz na Análise nº 

292/2019/AD, ocasião na qual ressaltou que: 

“a propriedade do bem é da concessionária e que apenas a posse é revertida à União ao 

fim da concessão para que seja garantida a continuidade da prestação do STFC” e que 

“(...) não se pode falar em transferência ou cessão de titularidade de bens da União para 

empresas privadas – os bens não fazem e nunca fizeram parte do patrimônio da União, 

mas das empresas prestadoras de serviço público. Ressalto, embora sua posse seja 

reversível à União ao término da concessão, se utilizado para a prestação do serviço de 

telefonia fixa, o bem não pertence, nunca pertenceu e nem pertencerá à União. 4.12. 

Não há previsão legal para transferência de propriedade de bens, apenas de posse, caso 

assim entendesse a Administração Pública Federal, estaria afrontando o princípio da 

legalidade previsto na Constituição Federal em vigor” (Processo nº 

53500.037015/2019-77) 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 33 de 97 

 

145. Assim, diante das previsões normativas e características técnicas acima abordadas, 

importa considerar que a reversão tem abrangência restrita às capacidades estritamente 

necessárias ao provimento do STFC em regime público que é objeto do contrato de concessão a 

ser adaptado, e se opera com natureza possessória. 

146. Isso pode ser facilmente comprovado pela avaliação dos documentos constantes da 

privatização do Sistema Telebrás, notadamente o EDITAL MC/BNDES nº 01/98 – “Desestatização 

das Empresas Federais de Telecomunicações”), de 1998, que comprova que o capital das 

empresas e seus bens já eram privados (o objeto da licitação foi a alienação das ações de 

controle do capital da Telebrás nas empresas do Sistema). 

147. Em verdade, como já exaustivamente discutido pela Oi em ocasiões anteriores 

(notadamente a CP de 2015 do Ministério das Comunicações sobre a rediscussão do atual 

modelo de prestação de serviços de telecomunicações) as empresas constantes do Sistema 

Telebrás nunca foram avaliadas pelos seus bens reversíveis, mas sim potencial de geração de 

valor do negócio. O valor dos bens (seja ele residual, nominal ou de mercado) não foi utilizado 

para a valoração as empresas! 

148. Tal fato levou o BNDES, em 2012, a responder de forma taxativa (por meio do Ofício 

AEP/SUP nº 17/2012) a consulta efetuada pela Anatel (Ofício nº 51/2012/SPB-Anatel) sobre a 

possível existência de relatório patrimonial das empresas constantes do Sistema Telebrás: 

“Em face do exposto, considerando que a metodologia utilizada para a avaliação 

econômico financeira das empresas do Sistema Telebrás foi a do fluxo de caixa 

descontado, cujo valor da empresa é determinado pelo fluxo de caixa projetado, ou seja, 

pela receita futura que a empresa pode gerar, informo que não foi elaborado pelas 

empresas contratadas pelo BNDES relatório patrimonial contendo o inventário dos 

bens reversíveis à União das empresas de telecomunicações desestatizadas.” (grifos 

no original) 

149. Adicionalmente, vale lembrar que o sistema foi construído e financiado por meio de 

“autofinanciamento”. Por esse sistema a expansão do sistema Telebrás se deu, basicamente, 

(pago e financiado) pelo setor privado (os consumidores/empresas) que, ao entrarem na (longa) 

fila para a compra de linhas telefônicas, efetivamente capitalizavam as empresas (pagavam 
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valores como US$1.000 por linha), recebendo novas ações emitidas pelas Teles estaduais (e 

Telebrás).  

150. O valor aportado nas empresas pelos consumidores era então empregados para a 

expansão do sistema (construção de redes, compra de centrais e imóveis para acomodá-las, 

etc.). Através do sistema de autofinanciamento esses consumidores pagaram pela construção 

de parte relevante do Sistema Telebrás, se tornando, ao longo de décadas, acionistas das 

empresas telefônicas, efetivamente diluindo o governo Federal pois este não acompanhava 

os aumentos de capital sucessivos que eram feitas nas telefônicas e que depois trocaram ou 

venderam estas ações no processo de privatização. 

151. Cabe frisar que a Anatel33 já reconheceu que os bens pertencentes às empresas do grupo 

Telebrás foram adquiridos pelas concessionárias e que, por isso, somente a posse é reversível à 

união: 

• Embora reversíveis à União ao término da concessão, se utilizados para a 

prestação do serviço de telefonia fixa, tais bens não pertenciam e não pertencem à 

União. 

• No passado, os bens pertenciam às empresas do Grupo Telebrás Sociedade 

Anônima. Atualmente, os bens pertencem às empresas que adquiriram o controle 

acionário das empresas do Grupo Telebrás S/A. (Nota de esclarecimento sobre bens 

reversíveis, 07 de abril de 2011 –ANATEL). 

152. Nesse ponto, é necessário que sejam consideradas as consequências da adoção da regra 

de reversibilidade, limitada nos termos discutidos aqui, em um cenário de migração para o 

regime de autorização e livre competição. Nesse quadro, a continuidade do provimento de 

telefonia passaria a estar assegurada não mais sob o regime público de prestação do serviço de 

telecomunicações.  

153. A Oi considera que a alternativa mais adequada para lidar com a questão, oferecendo 

menores riscos para cada uma das partes, seria a adoção de mecânica de compensação dos 

direitos a recebimento da posse sobre parcelas de capacidade e ativos anteriormente 

                                                 
33 http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=22424 
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utilizados para o STFC em regime público por assunção de obrigações de massificação por 

parte das antigas concessionárias, cujos contratos tenham sido adaptados para outorgas de 

autorização em regime privado, nos moldes do que vem sendo discutido na presente consulta 

pública. 

154. A Anatel e o TCU, inclusive, já deram sua chancela ao processo de incorporação definitiva 

da posse e propriedade de bens, que seriam objeto de reversão, ao patrimônio de autorizatária 

quando da migração das autorizações do Serviço Móvel Celular, explorado em regime público, 

para o Serviço Móvel Pessoal, explorado em regime privado. Trata-se de entendimento que 

acaba por corroborar o quanto aqui exposto. 

“27. Por fim, não vislumbro prejuízo ao erário em decorrência da transferência dos bens 

reversíveis das concessionárias de SMC para o patrimônio das autorizatárias de SMP. A 

reversibilidade de bens não tinha por finalidade ressarcir ao Estado os bens adquiridos 

ou produzidos com recursos públicos, mas, sim, garantir a continuidade da prestação 

dos serviços por parte dele no caso da extinção da concessão, o que não foi necessário 

no presente caso, pois, com a transformação das concessões de SMC em autorizações 

de SMP, não houve a descontinuidade da prestação dos serviços de telecomunicação. 

28. Ademais, devo lembrar que os bens pertencentes às redes das extintas 

concessionárias de SMC da Banda ‘A’ eram privados, pois foram incluídos no valor pago 

por elas à época do leilão de desestatização, quando da privatização do sistema 

Telebrás, assim como os das concessionárias de SMC da Banda ‘B’, empresas privadas 

desde a sua constituição, por terem sido adquiridos com capital privado. Não há que se 

falar, portanto, em retorno financeiro em decorrência da reversão dos bens.” (TCU, 

Acórdão 2.275/2009, Rel. Min. Augusto Nardes, j. 30.09.2009) (grifamos) 

155. Dessa maneira, caso efetivamente os contratos de concessão sejam extintos e 

substituídos por outorgas de autorização, como se pretende com a presente regra, os direitos 

de capacidade emergentes da incidência da regra de reversão, deverão ser financeiramente 

quantificados para posterior compensação por metas de massificação de acesso à banda larga34, 

conforme a delimitação aqui proposta. Assim, no caso de ativos utilizados apenas parcialmente 

                                                 
34 Muitos países (e.g., Espanha) retiraram a reversibilidade dos bens objeto das concessões tendo por contrapartida 
a imposição de obrigações de universalização.  
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para o provimento do STFC em regime público, a valoração da reversibilidade, para efeitos da 

adaptação, deve necessariamente considerar a adoção de mecanismo contratual de reversão da 

posse somente da parcela da capacidade do bem destinada especificamente ao STFC – em linha 

com a alteração promovida na LGT. 

156. Ou seja, para a quantificação dos bens reversíveis a Oi entende a necessidade de que 

sejam contabilizados apenas os bens indispensáveis para a continuidade da prestação do 

serviço, na proporção da sua utilização (quando forem bens de uso compartilhado) e que a 

valoração se dê sobre o direito de posse do bem e não sobre a sua propriedade. 

Compromissos de Investimento 

157. O próximo ponto de atenção diz respeito ao Compromisso de Investimento estipulado 

pela minuta do Regulamento de Adaptação. 

158. Estipula o artigo 16 da minuta ora em debate que o valor econômico da adaptação será 

integralmente revertido em compromissos de investimento (a serem apresentados pela 

concessionária e aprovados pela Anatel), escolhidos dentre um rol de opções de projetos.  

159. A primeira opção diz respeito a implantação e oferta de transporte de alta capacidade 

(backhaul) com fibra óptica até a sede do município, para os municípios onde a tecnologia ainda 

não estiver disponível. 

160. Vale o registro, essa opção decorre da política pública determinada na Lei nº 

13.879/2019, em seu artigo 144-B, §3º, a seguir transcrito: 

Art. 144-B – O valor econômico associado à adaptação do instrumento de concessão 

para autorização prevista no art. 144-A será determinado pela Agência, com indicação 

da metodologia e dos critérios de valoração. 

(...) 

§3º - Os compromissos de investimento priorizarão a implantação de infraestrutura de 

rede de alta capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada 

e a redução das desigualdades nos termos da regulamentação da Agência. 
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161. A Oi vê como louvável e necessária a iniciativa da Anatel em regular a implantação e 

oferta de infraestrutura de alta capacidade, mas entende que uma questão deve ser 

aperfeiçoada, qual seja, a obrigação de uso exclusivo de fibra óptica para a construção do 

backhaul. 

162. Essa questão não é inédita nas discussões com a Anatel, já sendo, inclusive, objeto de 

mudança de posicionamento da Agência quando da discussão do Termo de Ajustamento de 

Conduta do Grupo Oi35. 

163. Em verdade, a questão se concentra em duas vertentes de discussão. A primeira é 

eminentemente tecnológica. É fato que existem outras tecnologias disponíveis (notadamente o 

Rádio IP) capazes de suprir as necessidades de construção de redes de alta capacidade.  

164. Obviamente, cada projeto de construção de backhaul irá demandar soluções diversas de 

rede e não é razoável, sob o ponto de vista técnico, que a Anatel restrinja o seu uso apenas à 

fibra óptica. A Oi entende que a Anatel deve manter a sua tradicional posição em favor da 

neutralidade tecnológica.  

165. A segunda vertente é econômica. Há diferentes formas de se construir um backhaul. E, 

sem dúvidas, o projeto que considera apenas o uso de fibra óptica é um dos mais caros. Dessa 

maneira, a restrição ao uso de apenas essa tecnologia torna os projetos de implantação de 

compromissos de investimento mais caros do que caso a concessionária pudesse usar outras 

tecnologias. Em outras palavras, caso a tecnologia para construção de backhaul seja restrita à 

fibra óptica, menos municípios serão alcançados pelo Compromisso de Investimento.  

166. Visando alcançar uma massificação maior e mais racional do valor econômico da 

adaptação e, em respeito ao princípio da neutralidade tecnológica que rege as decisões da 

Anatel, a Oi sugere que seja retirada do texto a obrigatoriedade de uso de fibra óptica para 

construção de backhaul.  

167. Outro ponto que merece considerações da Oi se apresenta na sugestão de regra 

esculpida no artigo 16, parágrafo único.  

                                                 
35 53500.015408/2015-04 
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168. A sugestão de redação do referido artigo determina que o valor dos compromissos de 

investimentos serão o valor presente dos investimentos (CAPEX) necessários para o seu 

cumprimento, calculados considerando-se o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) do setor 

de telecomunicações aprovado pela Anatel. 

169. Tal regra traz um ponto de preocupação para a Oi, na medida em que não considera o 

custo de manutenção (OPEX) do serviço ao longo dos anos em que a companhia ficará obrigada 

a prestá-lo – o que é agravado pelo fato de a regra também silenciar sobre o prazo dos 

compromissos assumidos. 

170. Obviamente que a prestação de serviço decorrente de compromissos de investimentos 

assumidos por conta da migração terá custos de manutenção significativos – tão maiores quanto 

mais remotas forem as localidades a serem atendidas –, que devem fazer parte do cálculo da 

Anatel. 

171. Desconsiderar o OPEX poderá imputar a nova autorização uma insustentabilidade 

desde o seu início, afastando a atual concessionária da alternativa da adaptação e 

empurrando-a para a devolução antecipada do contrato de concessão. É no sentido de evitar 

esta insustentabilidade inicial a contribuição da Oi. 

172. Por fim, a Oi reitera posicionamentos anteriores relativos à ampliação de oferta em 

localidades onde, claramente, não há demanda que justifique tal investimento.   

173. As obrigações que serão assumidas pela concessionária adaptada não podem ser 

direcionadas somente para a ampliação da oferta. Isso porque, em muitos casos, a baixa 

penetração de determinado serviço está mais relacionada com questões relativas à ausência de 

demanda do que à ausência da oferta de serviço. Dito de outro modo, em algumas localidades, 

há oferta suficiente de serviços de telecomunicações, entretanto, não há demanda para este 

mesmo serviço, seja por falta de interesse/necessidade em ter o serviço ou mesmo por escassez 

de renda para arcar com a sua contratação. 

174. Tais munícipios, no entendimento da Oi, devem ser objeto de políticas públicas em 

virtude da pequena (ou inexistente) demanda potencial por se tratarem de áreas onde o 

desconhecimento da importância ou mesmo o preço do serviço se apresenta como uma barreira 

para a fruição dos serviços por seus habitantes, especialmente as famílias de baixa renda. 
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175. Assim na visão da Oi, a política pública deveria se concentrar em oferecer um subsídio 

mensal à prestação do serviço de acesso à internet por meio de banda larga (fixa e móvel), de 

forma a incentivar o aumento da demanda pelos serviços de telecomunicações e viabilizar o 

atendimento da população de baixa renda.  

176. Em linha com o que vem sendo adotado em outros países36, a política poderia ser 

estabelecida com a definição de um serviço com requisitos mínimos de velocidade e franquia, 

cabendo ao beneficiário solicitar o serviço ao provedor, que receberia o benefício diretamente 

do Governo.  

177. Fundamental observar que não há racional econômico em se manter a obrigação de 

prestar um serviço onde não há demanda que justifique o seu investimento, sem que haja 

incentivos ao surgimento de demanda, independentemente de existir ou não competição. Tal 

regra apenas propagará para o ambiente “pós migração” a ineficiência existente nas atuais 

concessões. 

Termo Único de Autorização de Serviços 

178. A Oi entende que qualquer medida regulatória da Anatel que vise simplificar a 

regulamentação é louvável. Parece ser esse o caso. 

179. A implementação do Termo Único de Serviços decorre de determinação contida na Lei 

nº 13.879/2019, que assim expressa no seu artigo 144-A, IV: 

“Art. 144-A – A Agência poderá autorizar, mediante solicitação da concessionária, a 

adaptação do instrumento de concessão para autorização, condicionada à observância 

dos seguintes requisitos: 

(...) 

                                                 
36 Um exemplo de política pública nesse sentido que a Oi considera muito frutífero é o caso do Lifeline, programa 
federal norte-americano por meio do qual a população de renda baixa daquele país recebe subsídio governamental 
para a contratação de serviços de telefonia e de banda larga. Adequando-se a esse programa, diversas pequenas e 
grandes prestadoras de serviços de telecomunicações passaram a oferecer planos low cost que se adequam ao 
programa de subsídio governamental da demanda, tornando gratuito o acesso à internet por parte daqueles que 
não tenham recursos para adquiri-lo diretamente no mercado. 
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IV – Adaptação das outorgas para prestação de serviços de telecomunicações e 

respectivas autorizações de uso de radiofrequências detidas pelo grupo empresarial da 

concessionária em termo único de serviços.  

180. Trata-se de tema de complexidade jurídica elevada, na medida em que pretende 

aglutinar, em apenas um documento jurídico, diferentes empresas (que podem possuir sócios 

distintos), com diferentes outorgas (de prestação de serviço e de direito de uso de 

radiofrequência), com diferentes áreas de atuação e com vigências distintas.  

181. Um primeiro ponto de atenção que salta aos olhos, é a pretensa incompatibilização do 

texto proposto com a regra, recém publicada, do Regulamento Geral de Outorgas - RGO 

(Resolução nº 720), no seu artigo 31:  

“Art. 31. As autorizações para exploração de serviços de telecomunicações expedidas 

até a data de entrada em vigor deste Regulamento serão consolidadas por empresa e 

adaptadas aos novos regramentos pela Anatel, de ofício e sem ônus, mediante 

publicação do ato respectivo no Boletim de Serviço Eletrônico da Agência, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, considerando-se notificado o interesse na exploração de 

todos os serviços de telecomunicações previamente outorgados. 

§ 1º A critério da Agência, os instrumentos de outorga de direitos de uso de 

radiofrequências também poderão ser consolidados nos mesmos termos da 

consolidação das autorizações de serviços, sem alteração de seus respectivos prazos de 

vigência.” 

182. Trata-se, sem dúvidas, de um tratamento diverso do que prevê o presente texto. Dessa 

maneira, a Oi propõe que o art. 31 da Res. 720 – RGO, seja alterado de maneira a incorporar 

para todas as operadoras (e não somente os grupos que passarem pelo processo de adaptação) 

as mesmas regras.  

183. Como já dito, a Oi enxerga com bons olhos a simplificação pretendida pela Anatel, mas 

entende que todos os direitos existentes devem ser preservados.  

184. O primeiro, e mais relevante, diz respeito à estrutura societária da Oi. Por óbvio que o 

Termo Único pretendido pela Anatel não pode suscitar, por menor que seja, qualquer 
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necessidade de rearranjo societário por parte do Grupo Oi para que ele possa ser implementado. 

A finalidade do instituto da adaptação não pode se subjugar à forma. É preciso que a Anatel 

preveja explicitamente em regulamento essa hipótese, para que todo o esforço empreendido 

no processo de adaptação não seja prejudicado por condicionantes de forma. Embora imposto 

por lei, o Termo Único de Serviços deve ser implementado conforme disciplinar a Agência, que 

lida com os casos concretos. 

185. De fato, a legislação não pode ser interpretada de forma a obrigar a eliminação das 

pessoas jurídicas integrantes do Grupo Econômico da prestadora, ou mesmo para atender a um 

tipo peculiar de organização societária – i.e. exploração de todos os serviços através de uma 

única empresa. Simplificar a regulamentação significa torna-la mais aderente à realidade e, ao 

mesmo tempo, manter uma abertura a diferentes modelos de negócio. 

186. Dessa maneira, o Termo Único deve ter a sua roupagem jurídica aderente ao arranjo 

societário do Grupo Oi (e de qualquer outro grupo que pretenda passar pelo processo de 

adaptação), com todas as suas especificidades. Trata-se de uma condição para a sua 

assinatura. 

187. Da mesma maneira, ainda que a Oi venha a realizar reestruturações societárias, por 

quaisquer outros motivos, é importante frisar, desde já, a impossibilidade de se falar em 

Condicionantes para a assinatura do Termo (nos moldes do já praticado pela Anatel em 

processos de anuência prévia anteriores). A Oi entende que não há respaldo legal para a 

assunção de novas obrigações decorrentes de mero rearranjo societário, seja pela unificação de 

empresas do mesmo grupo empresarial, seja pela aquisição de novas empresas prestadoras de 

serviços de telecomunicações. 

188. Eventuais condicionantes, nessas situações, devem se restringir a possíveis rearranjos 

decorrentes das regras regulatórias existentes (consolidação de outorgas, devolução de CSP, 

devolução de frequência, etc.) não cabendo qualquer tipo de “pedágio”, por parte da Agência, 

para a aprovação de reestruturações societárias envolvendo as prestadoras de serviços de 

telecomunicações. Isso porque, novamente, haveria um tratamento não isonômico em relação 

a Grupos Econômicos unicamente pela sua estrutura societária, o que não representa um 

critério razoável para discriminação. 
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189. Nesse sentido, a Oi entende que não serão exigidas quaisquer outras condicionantes para 

a assinatura do Termo Único, além da assunção dos Compromissos de Investimentos, nos 

moldes previstos na regulamentação.    

190. Por fim, cabe ainda alertar a Anatel para o fiel cumprimento da determinação legal 

quanto à possibilidade de transferência, em todo ou em parte, do Termo de Autorização.  

191. A Lei nº 13.879/2019 é taxativa, no seu artigo, 144-A, §5º ao permitir a transferência do 

Termo. Vamos ao texto. 

“(...) 

§5º - Após adaptação prevista no caput, poderá ser autorizada a transferência do termo 

previsto no inciso IV, em todo ou em parte, conforme regulamentação da Agência, 

desde que preservada a prestação do serviço. “ 

192. A regra é clara e deve ser inserida, de forma expressa e explícita, no Termo de 

Autorização Único. É permitido à operadora adaptada transferir, em todo ou em parte, tanto 

as Outorgas quanto os compromissos de investimento atrelados a elas constante do Termo! 

- X - 

193. Feitos estes comentários gerais, apresenta-se a seguir os comentários específicos para 

cada um dos documentos colocados em consulta pública, com as propostas de alteração do 

texto inicialmente apresentado, além de maior detalhamento das justificativas, de forma que 

estes passem a refletir os comentários gerais já apresentados. 

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DA MINUTA DE RESOLUÇÃO 

MINUTA DE RESOLUÇÃO 

Aprova o Regulamento de Adaptação das Concessões do STFC para Autorizações do mesmo 

serviço. 

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo 
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art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 

2.338, de 7 de outubro de 1997, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 144-A da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, incluído pela 

Lei nº 13.879, de 3 de outubro de 2019; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 12 e seguintes do Plano Geral de Outorgas de Serviço de 

Telecomunicações prestado no regime público, aprovado pelo Decreto nº XXX, de XX de XXXXX 

de 20XX; 

CONSIDERANDO o disposto no arts. 9º e 10 do Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018; 

CONSIDERANDO o disposto no Plano Estrutura de Redes de Telecomunicações - PERT, aprovado 

por meio do Acórdão nº 309, de 14 de junho de 2019, do Conselho Diretor da Anatel; 

CONSIDERANDO o disposto no Capítulo IV do Título I do Plano Geral de Metas de Competição, 

aprovado por meio da Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, e alterado por meio da 

Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018; 

CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública nº XX, de XX de 

XXXXXX de XXXX, publicada no Diário Oficial da União do dia XX de XXXXX de XXXX; 

CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº XX, de XX de XXXXX de XXXX; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.056574/2017-14, 

RESOLVE: 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Alterar o artigo 31 da Resolução nº 720, de 20 de fevereiro de 2020, que aprova o Regulamento 

Geral de Outorgas, conferindo-lhe a seguinte redação. 

Art. 31. As autorizações para exploração de serviços de telecomunicações expedidas até a data 

de entrada em vigor deste Regulamento serão consolidadas por Grupo e adaptadas aos novos 

regramentos da Anatel, de ofício e sem ônus, mediante publicação de ato respectivo no Boletim 
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de Serviço Eletrônico da Agência, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando-se 

notificado o interesse na exploração de todos os serviços de telecomunicações previamente 

outorgados. 

§1º A Os instrumentos de outorga de direitos de uso de radiofrequências também deverão ser 

consolidados nos mesmos termos da consolidação das autorizações de serviços, sem alteração 

de seus respectivos prazos de vigências.  

§2º Eventuais Termos Únicos por Empresa de um mesmo Grupo já consolidados deverão ser 

objeto de nova consolidação, por Grupo, no prazo de até 60 (sessenta) dias.” 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão de atualização do RGO visa efetuar a integração entre a previsão regulamentar do 

RGO, aplicável a qualquer outorgada de serviço de telecomunicações, e a sistemática 

regulamentar adotada para o caso das Concessionárias adaptadas, de modo que haja para todo 

e qualquer grupo empresarial, uniformidade de outorgas. Vale notar que não há sentido em 

tratar de forma específica, em relação a esse tema, os grupos empresariais que possuem 

concessões adaptadas – não tendo, inclusive, a Anatel externado qualquer motivo para justificar 

esse tratamento diferenciado. 

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo I, o Regulamento de Adaptação das Concessões do STFC para 

Autorizações do mesmo serviço. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO I À MINUTA DE RESOLUÇÃO 

REGULAMENTO DE ADAPTAÇÃO DAS CONCESSÕES DO STFC PARA AUTORIZAÇÕES DO 

MESMO SERVIÇO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo I 

Da Abrangência e Objetivo 

Art. 1º Este Regulamento disciplina as condições de adaptação dos instrumentos de concessão 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para o regime de autorização, nos termos do art. 

144-A da Lei nº 9.472, de 1997, observado o disposto no Plano Geral de Outorgas de Serviços de 

Telecomunicações prestado no regime público - PGO, aprovado pelo Decreto nº XXX, de XX de 

XXXX de 20XX e na legislação aplicável. 

Capítulo II 

Das Definições 

Art. 2º Para os efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições, além de outras 

estabelecidas pela legislação e pela regulamentação: 

I – Prestadora Adaptada: prestadora autorizada a prestar o Serviço Telefônico Fixo Comutado 

cuja Autorização foi objeto de processo de adaptação de Concessão anterior do mesmo serviço 

de telecomunicações; 

II – Valor Presente dos investimentos (CAPEX): valor presente líquido dos investimentos a serem 

realizados pela Prestadora Adaptada em decorrência dos compromissos assumidos no processo 

de adaptação de Concessão do STFC. 
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TÍTULO II 

DA ADAPTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONCESSÃO PARA AUTORIZAÇÃO 

Capítulo I 

Do procedimento de adaptação 

Art. 3º A solicitação de adaptação deverá ser feita pela concessionária no prazo máximo de 6 

(seis) meses da publicação deste Regulamento. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 3º A solicitação de adaptação deverá ser feita pela concessionária até o prazo previsto para 

vigência do contrato de concessão objeto da adaptação, ressalvada a possibilidade de 

prorrogação.no prazo máximo de 6 (seis) meses da publicação deste Regulamento. 

JUSTIFICATIVA 

O recém modificado art. 144-A da LGT (com redação dada pela Lei nº 13.879/2019) concede à 

concessionária o direito de solicitar, condicionado a determinados requisitos, a adaptação da 

sua concessão para autorização. 

A Lei, entretanto, não determina um prazo para que a concessionária exerça esse direito. Dessa 

maneira, não deve a regulamentação estabelecer esse prazo sob o risco de exacerbar a sua 

competência regulamentar.  

Por isso, a Oi entende que o único limite temporal que pode ser estabelecido pelo regulamento 

para a solicitação de adaptação das outorgas do STFC consiste no prazo de vigência da concessão 

(i.e., no caso da Oi, dezembro de 2025), ressalvada eventual prorrogação. 

Art. 4º A adaptação do instrumento de concessão para autorização está condicionada à 

observância dos seguintes requisitos: 

I - manutenção, até 31 de dezembro de 2025, da oferta do STFC onde houver atendimento na 

data de solicitação da adaptação, observado o disposto no art. 13 e seguintes; 
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II - assunção de compromissos de investimento associados a metas de implantação de 

infraestrutura de telecomunicações, observado o disposto no art. 16 e seguintes; 

III - apresentação de garantias associadas às obrigações previstas nos incisos I e II, nos termos 

do art. 23 e seguintes; e 

IV - adaptação das outorgas para prestação de serviços de telecomunicações do Grupo da 

concessionária do STFC em termo único de serviços e vinculação à este termo das respectivas 

autorizações de uso de bloco de radiofrequências, nos termos do art. 31 e seguintes. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

I - manutenção, até 31 de dezembro de 2025, da oferta de serviço de telecomunicações que 

suporte a comunicação interpessoal por voz em qualidade equivalente à do STFC onde houver 

atendimento na data de solicitação da adaptação, observado o disposto no art. 13 e seguintes 

JUSTIFICATIVA 

A Oi entende que deverá ser reconhecido, para fins de cumprimento do inciso I proposto, 

qualquer serviço oferecido que possibilite o atendimento de chamadas de voz aos atuais 

usuários do STFC, independentemente da solução tecnológica que venha a ser adotada. Vale 

lembrar, além disso, que um dos objetivos da adaptação da concessão para a autorização é, 

exatamente, a redução da insustentabilidade do STFC.  

Neste sentido, é importante que não se obrigue a manutenção do STFC onde já há oferta da 

funcionalidade de chamadas de voz. Vale observar que a própria proposta colocada em Consulta 

Pública já permitiria a retirada do STFC em áreas competitivas, ou seja, em áreas em que o 

mercado de voz é atendido por outros ofertantes. Destaca-se, ainda, que a alteração proposta é 

aderente à finalidade esculpida no art. 144-A, I, da Lei 13.879/2019, que é impedir que 

localidades atendidas exclusivamente pelas atuais concessionárias (i.e., áreas sem competição) 

fiquem sem serviço algum após a extinção do regime público - observado, como limite temporal 

da obrigação, o prazo original da concessão extinta.  
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Art. 5º A solicitação de adaptação deverá conter: 

I - proposta de compromissos de investimentos, alinhada com o Plano Estrutural de Redes de 

Telecomunicações - PERT; e 

II - cronograma de implantação dos compromissos a serem assumidos. 

Parágrafo único. O valor dos compromissos de investimentos deve ser equivalente ao valor 

econômico da adaptação, calculado conforme parágrafo único do art. 16. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Parágrafo único. O valor dos compromissos de investimentos deve ser equivalente ao valor 

econômico da adaptação, calculado conforme parágrafo único do art. 16, que deverá ser 

apresentado pela concessionária em conjunto com a proposta de adaptação. 

JUSTIFICATIVA 

A Oi entende ser necessário ajustar a dinâmica de propositura e análise da proposta de 

adaptação. Inicialmente, é certo que a companhia não tem condições de estabelecer uma 

proposta de compromissos e cronograma sem lastro nos valores. Portanto, sugere-se que o valor 

inicial, calculado com base na metodologia aprovada pelo Conselho Diretor, na forma do art. 12, 

§4º.  

Assim, o papel da Anatel será o de validar a metodologia adotada pelas concessionárias, 

suprimindo-se ou acrescentando-se obrigações de acordo com o ajuste dos valores ao longo do 

procedimento, sempre assegurada participação próxima dos administrados, em linha com as 

garantias de contraditório e ampla defesa.  

Art. 6º Para requerer a adaptação a concessionaria deve comprovar o atendimento às seguintes 

condições: 

I - não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido declarada inidônea 

ou não ter sido punida, nos dois anos anteriores, com a decretação da caducidade de concessão, 

permissão ou autorização de serviço de telecomunicações, ou da caducidade de direito de uso 

de radiofrequências; e 
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II - dispor de capacidade econômico-financeira e de regularidade fiscal. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

II - dispor de capacidade econômico-financeira e de regularidade fiscal, seja através de certidões 

ou outra prova equivalente. 

JUSTIFICATIVA 

A proposta de texto visa adequar a regra sugerida à realidade do Grupo Oi, que se encontra em 

recuperação judicial e que tem a sua regularidade fiscal confirmada por meio de decisão do Juízo 

da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, que determina que as 

recuperandas estejam dispensadas de apresentar certidões negativas em qualquer 

circunstância, inclusive para contratação com o Poder Público, obtenção de benefícios fiscais e 

participação em procedimentos licitatórios. 

Art. 7º O pedido de adaptação será analisado por uma comissão formada pelas Superintendência 

de Outorga e Recursos à Prestação (SOR), Superintendência de Planejamento e Regulamentação 

(SPR), Superintendência de Competição (SCP) e Superintendência de Controle de Obrigações 

(SCO). 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 7º O pedido de adaptação será analisado, em um prazo não superior a 6 (seis) meses, por 

uma comissão formada pelas Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR), 

Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR), Superintendência de Competição 

(SCP) e Superintendência de Controle de Obrigações (SCO). 

JUSTIFICATIVA 

A inserção de prazo máximo para a comissão da Anatel avaliar o Pedido de Adaptação visa dar 

previsibilidade e segurança jurídica para o processo de migração.  

Parágrafo único. Durante o período de análise, a comissão poderá requisitar documentos e 

informações, assim como requerer que a concessionária promova ajustes em sua proposta. 
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Art. 8º. A avaliação da Comissão que avaliará os pedidos de adaptação será feita com base nos 

seguintes critérios: 

I – equivalência entre o valor econômico associado à adaptação, conforme definido no §1º do 

art. 144-B, da Lei nº 9.472, de 1997, e os compromissos de investimento; e 

II – simetria das propostas de compromissos de investimento com as prioridades estabelecidas 

nos §§2º, 3º e 5º do art. 144-B da Lei nº 9.472, de 1997, no Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro 

de 2018, com as diretrizes do Poder Executivo e com os Planos Estruturais das Redes de 

Telecomunicações aprovados pelo Conselho Diretor da Anatel, nos termos do art. 22, IX, da Lei 

nº 9.472, de 1997. 

Art. 9º Previamente ao encaminhamento da solicitação ao Conselho Diretor, a Procuradoria 

Federal Especializada junto à Agência manifestar-se-á sobre a proposta. 

Art. 10. A concessionária poderá desistir da adaptação a qualquer tempo antes da assinatura do 

novo Termo de Autorização. 

§ 1º A não assinatura do Termo de Autorização no prazo estabelecido será considerada como 

desistência da concessionária. 

§ 2º Em nenhuma hipótese caberá retratação do pedido de desistência. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

§ 2º Somente caberá retração do pedido de desistência quando a proposta apresentada pela 

solicitante tiver sido alterada a pedido pela Comissão ou PFE, tornando-a  incabível, inexequível 

ou inoportuna, a juízo exclusivo da solicitante. 

JUSTIFICATIVA 

A proposta de texto visa criar exceção para a retratação de pedido de desistência. Isso porque 

não é razoável punir a solicitante com a vedação de novo pedido de adaptação em razão de fatos 

alheios à sua esfera de ação direta. Em outras palavras, a desistência, nessa hipótese, não 

decorreria de uma mudança de percepção sua, movimentando desnecessariamente a máquina 

administrativa, mas de alterações na proposta que afetam a percepção da solicitante sobre a 
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possibilidade ou exequibilidade de manutenção do pedido nos termos decorrentes dos ajustes 

promovidos por terceiros. 

Art. 11. Após a adaptação, a manutenção da outorga está condicionada ao atendimento, pela 

Prestadora Adaptada, do disposto nos incisos I a III do art. 4º, além das demais condições 

estabelecidas nos artigos 132 e 133 da Lei Geral de Telecomunicações - Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997. 

Capítulo II 

Do valor econômico associado à adaptação 

Art. 12. O valor econômico associado à adaptação do instrumento de concessão para 

autorização deve incluir as seguintes fontes de saldo: 

I - Desonerações relativas ao Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), inclusive os já 

definidos pelo Conselho Diretor em processo(s) específico(s). 

CONTRIBUIÇÃO OI 

I - Desonerações relativas ao Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), inclusive os já 

definidos pelo Conselho Diretor em processo(s) específico(s), desde que não haja controvérsia 

administrativa e/ou judicial sobre os mesmos. 

JUSTIFICATIVA 

A inserção visa deixar expresso que os valores dos saldos a serem utilizados no processo de 

migração serão incontroversos, ou seja, de comum acordo entre a concessionária a Anatel. 

Eventuais valores que ainda estejam sujeitos a discussão, seja administrativa, seja judicial, não 

poderão ser utilizados no cálculo. 

II - Desonerações relativas às demais alterações dos contratos de concessão para prestação do 

STFC, inclusive as já realizadas em processo(s) específico(s), se houver. 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 52 de 97 

 

CONTRIBUIÇÃO OI 

II - Desonerações relativas às demais alterações dos contratos de concessão para prestação do 

STFC, inclusive as já realizadas em processo(s) específico(s), se houver, desde que não haja 

controvérsia administrativa e/ou judicial sobre os mesmos. 

JUSTIFICATIVA 

A inserção visa deixar expresso que os valores dos saldos a serem utilizados no processo de 

migração serão incontroversos, ou seja, de comum acordo entre a concessionária a Anatel. 

Eventuais valores que ainda estejam sujeitos a discussão, seja administrativa, seja judicial, não 

poderão ser utilizados no cálculo. 

III - Desonerações relativas à migração do regime de concessão para o regime de autorização na 

prestação do STFC, incluindo o ônus da reversibilidade dos bens. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

III - Desonerações relativas à migração do regime de concessão para o regime de autorização na 

prestação do STFC, incluindo o ônus da reversibilidade dos bens, desde que não haja 

controvérsia administrativa e/ou judicial sobre os mesmos. 

JUSTIFICATIVA 

A inserção visa deixar expresso que os valores dos saldos a serem utilizados no processo de 

migração serão incontroversos, ou seja, de comum acordo entre a concessionária a Anatel. 

Eventuais valores que ainda estejam sujeitos a discussão, seja administrativa, seja judicial, não 

poderão ser utilizados no cálculo. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Acréscimo de inciso e parágrafo ao art. 12: 

IV – Saldo dos valores referentes ao reequilíbrio da concessão, em virtude de eventos 

desequilibrantes ocorridos ao longo da vigência da concessão, nos termos da cláusula 13.2 dos 

Contratos de Concessão. 
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§X – O cálculo referido no item III pressupõe que tenha sido assegurada a sustentabilidade do 

serviço concedido nos termos dos artigos 66 e 115 da Lei 9472/1997. 

JUSTIFICATIVA 

A Anatel, na sua equação, não considerou os valores referentes ao reequilíbrio da concessão, 

seja por conta de eventos desequilibrantes do passado (EEF – Equilíbrio Econômico da 

Concessão), seja pela insustentabilidade da concessão. 

A Oi e as demais concessionárias possuem pedidos tanto de reequilíbrio econômico financeiro 

quanto de reestabelecimento da sustentabilidade da concessão em análise na Anatel. A Oi 

entende que esses processos devam ser concluídos o mais rápido possível e que os saldos 

definidos nesses processos sejam inseridos nos cálculos da adaptação. Vale observar que 

desconsiderar tais fatos e, em última análise, gerar um saldo fictício para a adaptação, na medida 

em que vai imputar a concessionária “adaptante” o ônus do desequilíbrio na forma de novos 

investimentos. Apenas como exemplo, se as condições de desequilíbrio e insustentabilidade 

geram um VPL de negativo de 10 e a adaptação gera um VPL positivo de 5, tem-se que se a 

Anatel estabelecer compromissos de 15 (a diferença entre os VPLs), a concessionária não terá 

outra alternativa do que devolver a concessão. O correto seria calcular a diferença entre o VPL 

da autorização adaptada e zero para atribuir as novas obrigações, se o VPL da autorização 

adaptada for mesmo positivo. 

Para tal, é necessária a inclusão dessa variável na equação da Metodologia de Cálculo do Saldo 

de Adaptação. 

§ 1º O cálculo do valor econômico referido no caput deve considerar, sempre que possível, 

estimativas de receitas, despesas e investimentos disponíveis no Modelo de Custos desenvolvido 

pela Anatel. 

§ 2º O cálculo do valor econômico referido no caput deve ser calculado considerando o Custo 

Médio Ponderado de Capital (CMPC) do setor de telecomunicações aprovado pela Anatel. 

§ 3º A Anatel elaborará memória de cálculo, individualizada por concessionária, contendo todos 

os parâmetros considerados na apuração do valor econômico decorrente da adaptação da 

outorga. 
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CONTRIBUIÇÃO OI 

§ 3º A Anatel elaborará memória de cálculo, individualizada por concessionária, contendo todos 

os parâmetros considerados na apuração do valor econômico decorrente da adaptação da 

outorga, sendo assegurado à concessionária o contraditório ao longo do processo de definição 

do valor final do saldo de migração. 

JUSTIFICATIVA 

O processo de elaboração da memória de cálculo é de suma importância para o processo de 

migração sendo indispensável e necessária a participação da concessionária ao longo dele, sob 

risco de trazer insegurança jurídica para todo o processo e inviabilizar a adaptação dos contratos. 

Nesse sentido, a Oi entende que o texto deve deixar claro que a concessionária irá participar 

diretamente do processo de elaboração da memória de cálculo. Vale observar que uma 

divergência na metodologia de cálculos poderá resultar em uma divergência importante acerca 

dos valores e das obrigações, podendo, até mesmo, inviabilizar o processo de adaptação. 

§ 4º Os detalhes da metodologia a ser utilizada para o cálculo do valor econômico associado à 

adaptação do instrumento de concessão para autorização constarão de Manual específico 

aprovado pelo Conselho Diretor. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Inclusão de parágrafo 

§ 5º Enquanto o Manual referenciado no parágrafo anterior não for aprovado pelo Conselho 

Diretor, a Concessionária poderá apresentar seu pedido de Adaptação com base nos princípios 

dispostos no Art. 12 deste Regulamento. 

JUSTIFICATIVA 

A Concessionária não pode ser impedida de exercer o seu direito de solicitar a adaptação da 

concessão pela ausência, por parte da Anatel, das informações necessárias, como, por exemplo, 

a ausência dos valores do saldo da adaptação, para a apresentação da proposta de adaptação. 
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Neste sentido, é essencial que a concessionária possa apresentar o seu pedido de adaptação 

independentemente da aprovação do Manual específico aprovado pelo Conselho Diretor para 

os cálculos da adaptação, seguindo os princípios estabelecidos na LGT e na regulamentação a 

ser aprovada com esta Consulta Pública, em particular a partir do disposto no Art. 12 desta 

minuta. 

TÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES DE CONTINUIDADE DO STFC 

Art. 13. A adaptação do instrumento de concessão para autorização será condicionada a 

manutenção da prestação do STFC e compromisso de cessão de capacidade que possibilite essa 

manutenção, até 31 de dezembro de 2025, nas áreas sem competição adequada. 

§1º As áreas sem competição adequada, previstas no caput, são: 

I - municípios nos quais os mercados de varejo para os serviços de voz são considerados pouco 

competitivos ou não competitivos, conforme previsto no Plano Geral de Metas de Competição - 

PGMC; e 

II - localidades pertencentes a municípios nos quais os mercados de varejo para os serviços de 

voz são considerados competitivos ou potencialmente competitivos, conforme previsto no 

Plano Geral de Metas de Competição - PGMC, atendidas apenas por STFC pela concessionária 

no momento da solicitação de adaptação. 

§2º Os municípios e localidades sem competição adequada, referidos no §1º, constarão do 

Termo de Autorização. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Alteração do caput do art. 13, exclusão dos §1º e incisos, renumeração do §2º para §4º, com 

ajuste na referência e inserção de outros dispositivos: 

Art. 13. A adaptação do instrumento de concessão para autorização será condicionada a 

manutenção da prestação do STFC e compromisso de cessão de capacidade que possibilite essa 

manutenção à assunção pela concessionária de compromisso de assegurar, até 31 de dezembro 
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de 2025, a manutenção de oferta no varejo de serviço de telecomunicações considerado 

substituto do STFC, diretamente ou por meio de cessão de capacidade a terceiros que possibilite 

essa manutenção, nas áreas sem competição adequada. 

§ 1º Será considerado substituto do STFC todo serviço de telecomunicações capaz de suportar a 

comunicação interpessoal por voz em qualidade igual ou superior à proporcionada pelo STFC, 

conforme definição do mercado relevante de voz a ser realizada pela Anatel. 

§ 2º As requerentes poderão contestar a definição do mercado relevante de serviços de 

telecomunicações baseados na comunicação interpessoal de voz adotada pela Anatel, por meio 

de métodos quantitativos e qualitativos normalmente aceitos pela literatura econômica. 

§ 3º Serão consideradas áreas sem competição adequada as localidades em que a prestação do 

STFC em regime público seja a única oferta de serviço de telecomunicações capaz de suportar a 

comunicação interpessoal por voz disponível. 

§4º As localidades referidas no § 3º, constarão do Termo de Autorização. 

§ 5º Fica extinto, a partir de 1º de janeiro de 2026, o compromisso a que se refere o caput deste 

artigo para a Prestadora Adaptada. 

§ 6º Após 31 de dezembro de 2025, caso a Prestadora Adaptada seja obrigada a não interromper 

ou a restabelecer o serviço mantido em alguma localidade referida no §3º, os custos incorridos 

nessa prestação deverão ser ressarcidos por meio de fontes públicas indicadas pela Anatel. 

§ 7º Até 31 de dezembro de 2024, a Anatel definirá a necessidade de manutenção dos serviços 

objeto do compromisso de adaptação após 31 de dezembro de 2025, a forma de sua 

manutenção e as respectivas fontes de financiamento, bem como o responsável pela 

continuidade da prestação do serviço.  

JUSTIFICATIVA 

A alteração proposta ao caput do Art. 13 visa (i) prever a possibilidade de que o compromisso 

assumido pela concessionária possa ser cumprido diretamente ou por meio de terceiros, com a 

cessão de meios suficientes pela concessionária; e (ii) que o compromisso seja considerado 
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cumprido por meio da oferta de serviços considerados substitutos do STFC, dada a constante 

evolução do mercado relevante de voz. 

A nova redação sugerida para o § 1º conceitua serviços de telecomunicações substitutos ao STFC 

para fins de cumprimento do compromisso, vinculando essa conceituação à definição de 

mercado relevante de voz. 

O novo § 2º autoriza as concessionárias, que detêm informações sobre o efetivo uso dos serviços 

pelos usuários, a empregar métodos quantitativos e qualitativos normalmente aceitos pela 

literatura econômica para contestar e aprimorar a atual definição de mercado relevante de 

serviços de telecomunicações baseados em comunicação interpessoal por voz adotada pela 

Anatel. Os saldos das concessões terão seu emprego tão mais adequado quanto maior for a 

aferição da substituibilidade da demanda do STFC. 

O § 3º substitui a redação proposta para o § 1º da minuta em consulta pública na conceituação 

de áreas sem competição adequada. Cabe esclarecer que a incidência do compromisso de 

manutenção da oferta de telefonia fixa (ou de serviço substituto) ocorra apenas em áreas onde 

não exista, na data de solicitação, alternativa de varejo à oferta da concessionária requerente. 

Não há sentido jurídico e econômico sujeitar a Concessionária a continuar a prestar um serviço 

deficitário onde existe prestação de um serviço mais atual, como o Serviço Móvel Pessoal ou o 

Serviço de Comunicação Multimídia. 

A regra não deve ser baseada no PGMC, tendo em vista que a discussão aqui não diz respeito à 

competição, e sim a atendimento. Da mesma maneira, o PGMC busca regular não os mercados 

de varejo (foco da presente regra) e sim os mercados de atacado, sendo que a finalidade do 

instituto da adaptação é assegurar o atendimento da população no varejo. E, por fim, o PGMC 

não possui a granularidade (localidade) necessária para atender ao disposto na presente regra, 

motivo pelo qual a Oi entende a necessidade de alteração do texto. 

Vale observar que neste contexto não há o risco de a localidade ficar desatendida, tendo em 

vista que sempre haverá um prestador de serviço de telecomunicações, devendo a 

concessionária permanecer com a obrigação somente quando nenhuma outra prestadora 

disponibilizar serviço na localidade considerada. Desta forma, para cada uma das localidades 

estará determinada a carrier of last resort do serviço de telecomunicações. 
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Importante observar, ainda, que este entendimento está em linha com o princípio a Lei 

13.874/2019, da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que, no Art. 3º, VI, prevê que 

é direito da pessoa natural ou jurídica desenvolver, executar, operar ou comercializar novas 

modalidades de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas por força de 

desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, o que, certamente, ocorre com 

o SMP e o SCM (i.e., o VoIP) em relação ao STFC. Assim, parece razoável o entendimento de que 

o STFC, por ser uma tecnologia anterior e com menos benefícios para o consumidor, só seja 

necessário nos locais em que não houver qualquer outro serviço substituto. 

A inserção do parágrafo quinto visa deixar clara o compromisso de manter uma oferta 

equivalente ao STFC em áreas sem competição adequada irá perdurar apenas até 31 de 

dezembro de 2025. 

No § 6º,  se estabelece que a Anatel deverá indicar uma forma de compensar as Prestadoras 

Adaptadas que forem obrigadas por decisão Judicial, Regulamentar ou Legal a continuar 

prestando o serviço após 31 de dezembro de 2025. Nesse mesmo sentido, é importante deixar 

claro agora quais as fontes de financiamento para as situações expostas, como forma de 

minimizar o risco jurídico de migrar e continuar obrigada a prestar o serviço após 2025. 

Por fim, no § 7º, estabelece-se um prazo razoável para que a Anatel inicie e finalize os estudos 

necessários para moldar a exploração dos serviços após 31 de dezembro de 2025, algo 

necessário para não haver qualquer tipo de solução de continuidade quando da expiração das 

obrigações oriundas da adaptação. 

Art. 14. A manutenção da prestação do STFC prevista no inciso I do art. 4º aplica-se: 

I - às localidades já atendidas pela concessionária à época da adaptação; 

II - à oferta comercial de Plano de Serviços, equivalente em valor e cesta de itens, ao Plano Básico 

de Serviços, considerando os prazos de instalação, nos termos do PGMU; 

III - à oferta comercial equivalente ao Acesso Individual Classe Especial – AICE, nos termos do 

PGMU. 
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Parágrafo Único. Admite-se, para fins de manutenção da prestação do STFC nos termos do 

caput, a oferta de serviço de voz substituto ao STFC, a qualquer tempo a partir da adaptação da 

concessão, desde que mantidas as condições deste artigo. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 14. A manutenção da prestação do serviço previsto no inciso I do art. 4º aplica-se às 

localidades previstas no § 3º do artigo anterior. 

Parágrafo Único. Admite-se, para fins de manutenção do serviço previsto no inciso I do art. 4º, a 

oferta de serviço de voz substituto ao STFC, a qualquer tempo a partir da adaptação da 

concessão. 

Exclusão dos incisos I, II e III. 

JUSTIFICATIVA 

Vide comentários às propostas da Oi ao Art. 4º e ao Art. 13, §1º, I e II. 

Art. 15. A Prestadora adaptada deverá cumprir as regras dos Telefones de Uso Público, dispostos 

no PGMU e no Regulamento do Telefone de Uso Público do STFC, aprovado por meio da 

Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 15. A Prestadora adaptada deverá cumprir, até 31 de dezembro de 2025, as regras dos 

Telefones de Uso Público, dispostos no PGMU e no Regulamento do Telefone de Uso Público do 

STFC, aprovado por meio da Resolução nº 638, de 26 de junho de 2014, para as localidades com 

mais de 100 (cem) habitantes e menos de 300 (trezentos) habitantes, já atendidas no momento 

da adaptação, onde não exista a oferta de serviços de telecomunicações. 

JUSTIFICATIVA 

A inserção visa esclarecer que a obrigação se encerra ao final do período original da concessão 

e que somente devem ser atendidas as localidades que não contam com outros serviços de 

telecomunicações, na linha do que já foi defendido em artigos anteriores e nos Comentários 
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Gerais. A obrigação somente deve valer para as localidades que, no momento da adaptação, já 

sejam atendidas. A autorizatária não deverá ser obrigada a atender novas localidades após a 

formalização da adaptação.  

TÍTULO V 

DOS COMPROMISSOS DE INVESTIMENTO 

Art. 16. O valor econômico referido no art. 5º será integralmente revertido em compromissos 

de investimento, apresentados pela concessionária e aprovados pela Anatel, escolhidos dentre 

o seguinte rol de opções de projetos: 

I - implantação e oferta de infraestrutura de transporte de alta capacidade (backhaul) com fibra 

óptica até a sede do município, nos municípios onde esta tecnologia ainda não estiver disponível; 

CONTRIBUIÇÃO OI 

I - implantação e oferta de infraestrutura de transporte de alta capacidade (backhaul) com fibra 

óptica até a sede do município, nos municípios onde esta tecnologia infraestrutura ainda não 

estiver disponível; 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão de texto visa preservar a neutralidade tecnológica que deve pautar sempre as 

decisões da Agência. A infraestrutura de alta capacidade pode ser formada também por meio 

de Rádio IP, com a mesma confiabilidade e com um investimento mais eficiente. Por um lado, 

considerando os aspectos técnicos envolvidos, a alternativa de construção de infraestrutura de 

alta capacidade com fibra ótica pode não se apresentar como a melhor alternativa. Por outro 

lado, considerando que o cumprimento da obrigação por meio de fibra óptica é uma alternativa 

mais onerosa, a sua imposição às prestadoras reduzirá o número de localidades atendidas com 

backhaul e, consequentemente, impactará negativamente a massificação da banda larga. 

De mais a mais, é importante notar que especificação de tecnologia aqui é contrária às 

disposições da Lei de Liberdade Econômica, configurando abuso de poder regulatório, 
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justamente por representar exigência de “especificação técnica que não seja necessária para 

atingir o fim desejado” (art. 4º, inciso III, da Lei 13.874/2019). 

Caberá às prestadoras adaptadas escolherem, em cada situação, qual o melhor investimento a 

ser feito para cumprir os compromissos pactuados. 

Importante notar que em discussões anteriores, como naquelas travadas sobre os termos de 

ajustamento de conduta, já houve posicionamento desta Agência sobre a substitutibilidade das 

redes de fibra ótica por Rádio IP. 

II - implantação do SMP com oferta da tecnologia 4G ou superior em municípios com menos de 

30 mil habitantes, nos municípios onde esta tecnologia ainda não estiver disponível; 

III - implantação do SMP com oferta da tecnologia 3G ou superior em localidades que não sejam 

sede de município e onde estas tecnologias ainda não estiverem disponíveis. 

Parágrafo único. O valor dos compromissos referidos no caput será o valor presente dos 

investimentos (CAPEX) necessários para o seu cumprimento, calculados considerando-se o Custo 

Médio Ponderado de Capital (CMPC) do setor de telecomunicações aprovado pela Anatel. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

§1º O valor dos compromissos referidos no caput será o valor presente dos investimentos 

(CAPEX) necessários para o seu cumprimento, assim como o valor necessário para a manutenção 

de tais investimentos (OPEX), calculados considerando-se o Custo Médio Ponderado de Capital 

(CMPC) do setor de telecomunicações aprovado pela Anatel. 

JUSTIFICATIVA 

O texto não expressa a necessidade de se levar em conta nos cálculos os custos de manutenção 

dos investimentos (OPEX). É evidente que tais informações devam ser consideradas para o 

cálculo do investimento. Considere-se ainda, que, devido às características das localidades 

abrangidas, o investimento em várias dessas localidades terá resultado negativo em sua 

operação, demandando o aporte de recursos pela empresa para a continuidade do cumprimento 

da obrigação. O texto sugerido pela Oi visa afastar essa insegurança jurídica. 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 62 de 97 

 

Assim, propõe-se a inclusão de previsão expressa que indique que o valor de investimento deve 

considerar, também, o custo decorrente do cumprimento da obrigação no tempo, em especial 

o valor necessário para a manutenção dos investimentos. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

§Xº O valor econômico referido no art. 5º, a ser integralmente revertido em compromissos de 

investimento referido no caput, deverá considerar o custo envolvido na manutenção da 

obrigação pelo prazo indicado pela requerente no cronograma de que trata o art. 19. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que o cumprimento das obrigações a serem veiculadas nos compromissos de 

investimento demandam recursos para que possam ser mantidas ao longo do tempo (i.e., OPEX) 

é inafastável que a conversão do valor econômico da adaptação contabilize tais custos. 

Significa dizer que não se pode considerar que o valor econômico da adaptação poderá ser 

provisionado apenas para a implementação das obrigações dos compromissos de investimento, 

sem se considerar o custo atrelado à manutenção dessas obrigações. Afinal, não existe obrigação 

sem custo. Não há, principalmente no regime privado, obrigação que não seja devidamente 

remunerada ao longo do tempo. Assim, sob pena de afronta à isonomia, não se pode exigir que 

as prestadoras adaptadas assumam obrigações que não tenham termo definido, uma vez que 

isso é incompatível com o regime privado e com a livre iniciativa que o orienta. 

Assim, é imprescindível que esteja expressamente previsto que o cumprimento das obrigações 

veiculadas nos compromissos de investimentos serão exigíveis tão somente até o prazo indicado 

pela requerente em seu cronograma, que considerará o custo da manutenção dos investimentos 

no tempo. 

Em outras palavras, é importante que haja uma previsão sobre o horizonte de término do 

cumprimento da obrigação, tendo em vista que as localidades serão, em grande medida, 

deficitárias.  Assim, até mesmo para o cálculo do custo do cumprimento da obrigação a 

concessionária requerente terá de considerar a limitação temporal da exigibilidade da 

obrigação.  
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CONTRIBUIÇÃO OI 

§Xº Caso a Anatel tenha interesse na manutenção da obrigação veiculada no compromisso de 

investimento por prazo superior ao indicado pela requerente no cronograma de que trata o 

art. 19, caberá a esta indicar a forma de sua manutenção e as respectivas fontes de 

financiamento, bem como o responsável pela continuidade do cumprimento da obrigação. 

JUSTIFICATIVA 

Como exposto, o valor econômico decorrente da adaptação deve considerar, para conversão em 

compromissos de investimento, o custo necessário para a manutenção das obrigações no 

tempo. Assim, manter as obrigações por prazo superior ao indicado no cronograma da 

solicitante demandaria a utilização de recursos não correspondentes ao valor econômico da 

adaptação. 

Por essa razão, a Oi entende que é de rigor que, na hipótese de a Anatel possuir interesse na 

manutenção da obrigação, que indique a forma de sua manutenção, as fontes de financiamento 

e o responsável pela continuidade.  

Art. 17. Para fins de priorização dos compromissos de investimento, são consideradas áreas sem 

competição adequada os municípios cujos mercados de varejo correspondentes aos 

compromissos de investimento forem considerados pouco competitivos ou não competitivos, 

conforme previsto no Plano Geral de Metas de Competição - PGMC.  

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 17. Os compromissos de investimento serão priorizados conforme os valores totais de 

CAPEX e OPEX, bem como as localidades com maior atendimento de pessoas. 

JUSTIFICATIVA 

Em primeiro lugar, a Oi reitera o entendimento de que a regra não deve ser baseada no PGMC, 

pois a discussão aqui abordada não diz respeito à competição, e sim a atendimento. 

Adicionalmente, vale destacar que o PGMC busca regular não os mercados de varejo (foco da 

presente regra) e sim os mercados de atacado, sendo que a finalidade do instituto da adaptação 
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é assegurar o atendimento da população no varejo. Deve-se considerar, ainda, que o PGMC não 

possui a granularidade (localidade) compatível com o disposto na presente regra. 

Além disso, como exposto em justificativas de contribuições anteriores, a Oi entende que a 

definição da competividade com base nas previsões do PGMC não atende às finalidades 

perseguidas com a regulamentação de migração, qual seja, a de possibilitar que os serviços de 

varejo correspondentes aos compromissos de investimentos possam ser ofertados para o maior 

número possível de pessoas. 

Assim, a proposta formulada na contribuição da Oi visa garantir o máximo retorno social possível 

dos investimentos. Nesse sentido, os investimentos seriam priorizados considerando a relação 

entre o custo dos investimentos (i.e., valores totais de CAPEX e OPEX) em determinada área vis 

a vis a quantidade populacional que seria beneficiada com aquele investimento.  

Essa proposta, ademais, está em consonância com estudos anteriores formulados pelo IPEA (cf. 

"Avaliação de Priorizações para Expansão da Rede de Acesso à Banda Larga nos Municípios 

Brasileiros") que demonstram que os investimentos públicos em banda larga teriam um maior 

retorno social se fossem feitos em áreas de maior quantidade populacional. 

Parágrafo único. As localidades não atendidas por SMP em municípios nos quais os mercados de 

varejo do SMP forem considerados potencialmente competitivos, conforme previsto no Plano 

Geral de Metas de Competição – PGMC, podem ser consideradas para os projetos arrolados nos 

incisos II e III do art. 16. 

Art. 18. Os compromissos de investimento mencionados no art. 16 deverão integrar o Termo de 

Autorização de Prestação de Serviços, previsto no inciso IV do art. 4º. 

Art. 19. Os compromissos de investimento devem ser apresentados pela requerente contendo 

metas e cronograma de implantação, respeitando o período máximo de 10 (dez) anos. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 19. Os compromissos de investimento devem ser apresentados pela requerente contendo 

metas e cronograma de implantação, respeitando o período máximo de 10 (dez) anos, contado 

da data de assinatura do Termo de Adaptação. 
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JUSTIFICATIVA 

A inserção visa garantir maior segurança jurídica para a regra, de modo a evitar futuras 

interpretações acerca da data base para o cumprimento dos prazos relativos à implementação 

das obrigações que serão objeto dos compromissos de investimento. Nesse sentido, a 

contribuição da Oi visa deixar claro que o prazo máximo de dez anos para cumprimento das 

obrigações se inicia na data de assinatura do Termo de Adaptação. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

“§ X O cronograma relativo aos compromissos de investimento, a ser apresentado pela 

requerente, deve indicar o prazo de manutenção dessas obrigações considerando os custos 

decorrentes da manutenção da obrigação durante este prazo. 

JUSTIFICATIVA 

Em consonância com a contribuição feita ao artigo 16, é imprescindível que os compromissos de 

investimento a serem apresentados pela requerente indiquem o prazo pelo qual as obrigações 

assumidas permanecerão exigíveis. 

Isso porque o valor econômico dos compromissos de investimentos deve corresponder ao valor 

da adaptação de que trata o artigo 5º. Assim, considerando que o custo do cumprimento das 

obrigações dos compromissos de investimento contempla o valor necessário para a sua 

manutenção no tempo, tal fator deve ser ponderado na apresentação do cronograma. 

A proposta da Oi tem por objetivo, justamente, eliminar a insegurança jurídica das prestadoras 

adaptadas, esclarecendo que não há espaço, no regime privado, para uma obrigação eterna sem 

qualquer tipo base econômica viável. Assim, em linha com o que tem sido sustentado pela Oi ao 

longo da presente contribuição, todos os custos devem ser considerados para fins de 

estabelecimento tanto do volume quanto do prazo das obrigações, sejam elas de prestação de 

serviço ou de investimentos. 

Parágrafo único. Os compromissos de investimento deverão incorporar a oferta subsidiada de 

tecnologias assistivas para acessibilidade de pessoas com deficiência, seja às redes de alta 

capacidade de comunicação de dados, seja aos planos de consumo nos serviços de 
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comunicações para usuários com deficiência, de acordo com os preceitos do Regulamento Geral 

de Acessibilidade - RGA. 

Art. 20. Em caso de apresentação dos mesmos compromissos de investimento por requerentes 

distintas, terá preferência aquela cujo valor de investimento for menor, devendo a requerente 

não selecionada apresentar outros compromissos em substituição. 

Art. 21. Para atendimento aos compromissos de investimento, a prestadora adaptada poderá 

contratar com terceiro a construção e operação da infraestrutura. 

§ 1º Em qualquer caso, a prestadora continuará sempre responsável perante a Agência e os 

usuários. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

§ 1º Caso a operação da infraestrutura ocorra por terceiros, a prestadora adaptada continuará 

responsável perante a Agência pelo atendimento aos compromissos de investimento, sem 

assumir, no entanto, a responsabilidade, perante a Anatel e os usuários, quanto às obrigações 

regulatórias do terceiro contratado inerentes à prestação do serviço de telecomunicações. 

JUSTIFICATIVA 

Importante observar que uma das obrigações decorrentes dos compromissos de investimento é 

que a infraestrutura seja compartilhada com terceiros a partir das disposições aplicadas as 

prestadoras detentoras de poder de mercado. Neste sentido, a prestação do serviço ao cliente 

final será feito por uma terceira empresa, assim como ocorre atualmente, por exemplo, com 

EILD, onde a regulamentação vigente estabelece que para todos os efeitos a EILD é como se 

fosse parte da rede da contratante. Não pode haver uma aplicação distinta no presente caso. Da 

forma abrangente como está proposta a redação do § 1º, haveria o risco de as prestadoras 

adaptadas virem a ser responsabilizadas por obrigações de terceiros nessa hipótese de 

compartilhamento da infraestrutura por obrigação aplicável a detentoras de poder de mercado, 

o que não é razoável. A proposta da Oi busca manter viável a contratação de terceiros, 

segregando a responsabilidade pela manutenção das obrigações decorrentes da adaptação (que 

deve ser da prestadora adaptada) daquelas que sejam inerentes à prestação do serviço de 

telecomunicações (que devem ser do terceiro contratado, quando for o caso). 
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§ 2º As relações entre prestadoras e terceiros serão regidas pelo direito privado, não se 

estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a Agência. 

Art. 22. A infraestrutura de rede implantada com vistas ao atendimento dos compromissos de 

implantação e oferta de infraestrutura de transporte de alta capacidade (backhaul) com fibra 

óptica até a sede do município, previstos no Inciso I do art. 16, deverá ser compartilhada entre 

os prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. 

§1º Após a implantação da infraestrutura referida no caput, a prestadora adaptada será 

considerada PMS no mercado de transporte de dados de alta capacidade nos municípios 

atendidos, aplicando-se a ela as obrigações previstas no PGMC. 

§2º A condição prevista no parágrafo anterior poderá ser revista quando da reavaliação 

periódica dos Mercados Relevantes e das Medidas Regulatórias assimétricas previstos no PGMC, 

nos termos do que prevê o §3º do art. 10 do Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2018. 

TÍTULO VI 

DAS GARANTIAS 

Art. 23. O cumprimento das obrigações de manutenção da oferta do STFC e dos compromissos 

de investimento assumidos pela requerente, constantes dos incisos I e II, do art. 4º deste 

Regulamento, devem ser assegurados por garantia(s) associada(s) à execução das obrigações. 

Art. 24. Serão aceitas como garantia: 

I - seguro-garantia com previsão de cumprimento da obrigação in natura, nos termos do art. 13, 

I, da Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013; 

CONTRIBUIÇÃO OI 

I - seguro-garantia com previsão de cumprimento da obrigação in natura, nos em conformidade 

com os termos do art. 13, I, da Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013; 
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JUSTIFICATIVA 

A sugestão de inserção visa atrelar, sem amarras, o seguro-garantia, na forma prevista pela 

regulamentação da SUSEP. 

II - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

III - fiança bancária; 

IV - alienação fiduciária de bens imóveis. 

Parágrafo único. A oneração dos bens reversíveis quando destinados a garantir ou a possibilitar 

a contratação de garantias para a adaptação dependerá de prévia aprovação da Agência. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Parágrafo único. É permitida a oneração dos bens reversíveis quando destinados a garantir ou a 

possibilitar a contratação de garantias para a adaptação.  dependerá de prévia aprovação da 

Agência. 

JUSTIFICATIVA 

A Oi entende que o parágrafo acima deve ser alterado visando deixar claro que a oneração de 

bens reversíveis é permitida para fins de garantia no processo de migração, sem qualquer tipo 

de análise e/ou condição imposta pela Anatel. Isso porque, com a migração, os bens não serão 

mais “reversíveis” não cabendo qualquer juízo de valor da Anatel acerca da possibilidade de 

oneração dos bens. 

Art. 25. O instrumento de garantia deve ser emitido em favor da requerente e deve indicar a 

ANATEL como beneficiária/segurada. 

Parágrafo único. A garantia deve ser passível de execução por terceiro beneficiado e deve seguir 

padrões e normas específicas do Código Civil e da SUSEP, quando for o caso. 
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CONTRIBUIÇÃO OI 

Exclusão do Parágrafo único.  

JUSTIFICATIVA 

A Oi entende que o parágrafo acima deva ser excluído tendo em vista que em caso de execução 

da garantia por descumprimento total ou parcial, tal execução deverá ser aplicada pelo 

Segurado/Beneficiário, no caso a Anatel. Ademais, o formato da garantia deve seguir aquele 

previsto na regulamentação da SUSEP, sendo desnecessária referência ao cumprimento das 

normas estabelecidas por aquele órgão. 

Art. 26. As garantias devem corresponder ao valor integral dos compromissos de investimento 

e das obrigações de manutenção da oferta do STFC assumidos. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 26. As garantias devem corresponder a 10% do ao valor integral dos compromissos de 

investimento indicados para o ano de execução. e das obrigações de manutenção da oferta do 

STFC assumidos. 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão da Oi visa trazer racionalidade econômica ao tema garantias, para que elas sejam 

exigidas apenas para garantir o cumprimento anual do compromisso de investimento. 

No que tange às obrigações de manutenção de oferta de serviço de voz assumidos, a Oi entende 

que não deve existir garantias para tal serviço, em linha com o contrato de concessão aprovado 

pela Resolução nº 678/2017 para o cumprimento das obrigações de universalização. 

Ademais, deve-se observar que não há na Lei qualquer exigência de que a garantia seja no valor 

integral. Ademais, há outros meios já previstos eficazes para assegurar o fiel cumprimento das 

obrigações contraídas (como, por exemplo, a possibilidade de aplicação de sanções de multa, 

suspensão temporária da autorização e caducidade), de modo que a exigência de garantia em 

valor integral significaria onerar desnecessária e injustificadamente o particular. 
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Importante observar que a própria Anatel limita a apresentação de seguro-garantia ao valor 

correspondente a 10% do montante de investimentos estimado a cada ano para cumprimento 

das metas previstas nos contratos de concessão. 

Ademais, deve-se considerar a limitação do mercado de seguros, pois, ainda que se admita uma 

pluralidade de garantias, dado o vulto das obrigações garantidas, é possível que não existam 

condições para atender a intensa demanda que surgiria para a adaptação. 

Por fim, mas não menos importante, custos de adaptação maiores do que os vigentes para a 

manutenção do contrato de concessão levará ao afastamento desta alternativa, restando às 

concessionárias, em razão de suas insustentabilidades, a rescisão do contrato de concessão. 

Parágrafo único. As garantias devem ter prazo de vigência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

meses após o prazo previsto para o término das obrigações de manutenção das ofertas de voz e 

compromissos de investimento assumidos pela requerente. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Parágrafo único. As garantias devem ter prazo de vigência de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 12 

(doze) meses, renováveis pelo mesmo período, após o prazo previsto para o término das 

obrigações de manutenção das ofertas de voz e compromissos de investimento assumidos pela 

requerente. 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão da Oi é no sentido de que o prazo de validade/vigência das garantias de execução 

dos compromissos seja de 12 meses, tendo como valor garantido aquele equivalente aos 

compromissos previstos para o período de vigência. As garantias serão renovadas por iguais 

períodos e deverão acumular os compromissos anteriores cujo cumprimento não for 

devidamente atestado pela Anatel, na forma do relatório de fiscalização da Agência. No 

entendimento da Oi, o limite contratado (importância segurada/contratada) é suficiente para 

garantir ao poder público eventuais ressarcimentos decorrentes do inadimplemento das 

obrigações do período. 
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Por fim, não há motivação da Agência para o aumento substancial do prazo das garantias para 

24 meses. Em editais anteriores a própria Anatel requereu 14 meses, que já se mostravam 

superiores ao necessário, na medida em que as metas são estabelecidas a cada ano. 

Além disso, em linha com a justificativa da contribuição anterior, a Oi entende que não deve 

existir garantias para a manutenção das ofertas de voz. 

Art. 27. A Anatel promoverá o atesto do cumprimento dos compromissos e obrigações 

assumidos, observando-se as condições e prazos previstos no Termo de Autorização Único. 

§1º Após o atesto da Anatel, o resgate da(s) garantia(s) se dará mediante: 

I - Substituição por outra(s) de valor correspondente ao restante devido; ou 

II - Devolução, por meio de recibo. 

§2º O atesto da Anatel não prejudica eventuais sanções por descumprimento no todo ou em 

parte dos compromissos e obrigações assumidos. 

Art. 28. Poderá implicar a execução das garantias em poder da Anatel, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, o descumprimento, ainda que parcial, dos compromissos e obrigações constantes do 

Termo de Autorização, independentemente de extinção da Autorização. 

Art. 29. Os custos de implantação dos compromissos de investimento, da obrigação de 

manutenção da oferta de STFC e da apresentação das garantias serão suportados pela 

requerente. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 29. Os custos de implantação dos compromissos de investimento, da obrigação de 

manutenção da oferta de STFC voz e da apresentação das garantias serão suportados pela 

requerente. 

JUSTIFICATIVA 

Vide justificativa para contribuições ao art. 4º e 13. 
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Art. 30. As garantias apresentadas deverão ter seu conteúdo e requisitos avaliados e aprovados 

pela Anatel antes da assinatura do novo Termo de Autorização. 

TÍTULO VI 

DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Art. 31. Aprovada a solicitação de adaptação, a concessionária terá prazo de 60 (sessenta) dias 

para firmar o novo Termo de Autorização de serviços único que substituirá o Contrato de 

Concessão e todas as Autorizações de serviços de telecomunicações detidas pelo Grupo que a 

Concessionária de STFC faz parte. 

Parágrafo único. Como condição para assinatura do novo Termo de Autorização, a 

concessionária deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis antes da referida assinatura, as 

garantias previstas no art. 24. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Parágrafo único. Como condição para assinatura do novo Termo de Autorização, a 

concessionária deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis antes da referida assinatura, na 

data da assinatura, as garantias previstas no art. 24. 

JUSTIFICATIVA 

A Oi entende que o prazo estipulado é injustificado, não vislumbrando óbices na apresentação 

das garantias até a data de assinatura do Termo de Autorização. Vale notar que a exclusão do 

prazo de 5 dias úteis de antecedência beneficia as prestadoras, que terão maior tempo hábil 

para obter as garantias, mas não causa qualquer prejuízo ao Poder Público, uma vez que a Anatel 

poderá avaliar as garantias na data de assinatura do Termo.  

Art. 32. O Termo de Autorização de serviços único a que se refere o inciso IV do art. 4º será 

celebrado conforme minuta do Anexo a este Regulamento, contendo, dentre outros: 

I – relação dos serviços de telecomunicações de interesse coletivo a serem prestados; 

II – compromissos de investimento, contendo metas e cronograma de implantação; 
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III – regras de apresentação, renovação e recuperação de garantias exigidas para a adaptação; 

IV – regras para o atesto do cumprimento das metas estabelecidas; 

V – sanções aplicáveis ao caso de não cumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas 

em decorrência da adaptação. 

Parágrafo único. Os Termos de Autorização de uso de faixas de radiofrequências detidos pelo 

Grupo da requerente ficarão associados ao Termo de Autorização de serviços único previsto 

no caput deste artigo, mantidos os prazos e obrigações neles previstos. 

Art. 33. As Áreas de Prestação de cada serviço de telecomunicações que integram o Termo de 

Autorização de serviços único serão idênticas às áreas de prestação de cada instrumento de 

outorga substituído. 

Art. 34. A Anatel providenciará a publicação do extrato do Termo de Autorização no Diário Oficial 

da União - DOU, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da assinatura. 

Art. 35. A Anatel poderá autorizar a transferência do Termo de Autorização, total ou parcial, 

observado o interesse público, desde que preservada a prestação do serviço, a manutenção da 

oferta do serviço adaptado e os compromissos de investimento assumidos durante o processo 

de adaptação. 

§ 1º Na análise da transferência a Anatel observará a existência de condicionamentos 

decorrentes de Editais de Licitação ou da regulamentação. 

§ 2º A transferência do Termo de Autorização está condicionada: 

I – ao cumprimento, pela nova Prestadora, das condições e requisitos exigidos para a expedição 

da outorga; 

II – à assunção, pela nova Prestadora, das obrigações e dos compromissos previstos no Termo 

de Autorização relativamente ao(s) serviço(s) e/ou área geográfica objeto da transferência; 

III – à apresentação, pela nova Prestadora, de garantias relacionadas ao cumprimento das 

obrigações e compromissos assumidos. 
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TÍTULO VIII 

DO ACOMPANHAMENTO 

Art. 36. A Anatel elaborará Manual de Acompanhamento e Fiscalização em razão das obrigações 

assumidas em decorrência da adaptação, que deverá constar anexo ao Termo de Autorização. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Art. 36. A Anatel elaborará Manual de Acompanhamento e Fiscalização em razão das obrigações 

assumidas em decorrência da adaptação, que passará pelo rito de Consulta Pública e deverá 

constar anexo ao Termo de Autorização. 

JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a importância do tema, é recomendável que o Manual de Acompanhamento e 

Fiscalização seja submetido ao processo de Consulta Pública, para que a Sociedade possa opinar 

sobre a questão. Considerando o teor do disposto no artigo 59 do Regimento Interno da Anatel 

e a indiscutível relevância da matéria, é de rigor a submissão do referido Manual à Consulta 

Pública pela agência. 

Art. 37. No exercício das fiscalizações previstas para atestar o cumprimento dos compromissos 

de investimento assumidos pela Prestadora adaptada, a Anatel poderá se utilizar dos diferentes 

mecanismos de obtenção de informações previstos na regulamentação. 

Art. 38. O atesto do cumprimento dos compromissos de investimento decorrentes da adaptação 

deverá ser publicado no endereço eletrônico da Anatel na Internet. 

TÍTULO IX 

DAS SANÇÕES 

Art. 39. Aplicam-se à prestadora as sanções previstas na regulamentação vigente por ocasião de 

infração e, na sua ausência, aquelas previstas no Termo de Autorização. 
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COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DA MINUTA DE TERMO ÚNICO 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E .............. 

Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – 

ANATEL, doravante denominada ANATEL, entidade integrante da UNIÃO, nos termos da Lei nº 

9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, com CNPJ/MF nº 

02.030.715/0001-12, ora representada por seu Presidente ..........., brasileiro, ..................(estado 

civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº ....................., em conjunto com o Conselheiro 

...................., brasileiro, ........................(estado civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº 

....................., e de outro a .........................., CNPJ/MF nº ........................, ora representada pelo 

seu Presidente ....................., .................... (nacionalidade), ........................ (estado civil), RG nº 

....................... e CPF/MF nº ..................... e pelo seu Diretor ....................., .................... 

(nacionalidade), ........................ (estado civil), RG nº ....................... e CPF/MF nº 

.....................doravante denominada AUTORIZADA, celebram o presente TERMO DE 

AUTORIZAÇÃO, Ato nº , Processo Anatel nº ................................., que será regido pelas seguintes 

regras e condições: 

COMENTÁRIOS OI 

Importante observar que, no caso específico da Oi, são várias as empresas que pertencem ao 

mesmo grupo econômico, podendo cada uma delas ser representada por diferentes pessoas, 

tendo, inclusive, diferentes acionistas, de modo que, para esse caso, não está claro na minuta 

de termo como se dará a responsabilização de cada uma das empresas. Vale destacar que o 

“Grupo Oi”, assim como os demais grupos econômicos não possuem personalidade jurídica 

própria, não tendo capacidade para firmar contratos. Considerando tais fatos, a Oi indaga como 

a Agência pretende proceder. Todas as empresas do Grupo deverão constar do Termo Único? 

Inclusive aquelas que não prestam serviços de telecomunicações? 
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É importante notar que a legislação não determinou que apenas uma entidade de um Grupo 

Econômico possa ser detentora de outorga de serviço de telecomunicações. Assim, quaisquer 

que sejam as respostas aos questionamentos acima, é certo que devem viabilizar a exploração 

dos serviços de telecomunicações também por várias entidades, sem limitar os modelos de 

negócio no setor – o que, de mais a mais, só contribui para dificultar a atração de novos 

investimentos sem qualquer justificativa de interesse público. 

De fato, interpretação da legislação nesse sentido seria até mesmo ilegal, considerando que a 

Lei 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), plenamente aplicável ao caso por se tratar de 

outorga emitida com base no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, estabelece 

claramente que constitui abuso de poder regulatório “introduzir limites à livre formação de 

sociedades empresariais ou de atividades econômicas” (art. 4º, inciso VII). Igualmente, pode-se 

dizer que a obrigação de haver uma restruturação societária apenas para atender a uma 

interpretação restritiva da legislação representaria aumento de custos de transação sem a 

demonstração de benefícios (art. 4º, inciso V). No caso concreto, o que ocorreria seria 

exatamente isso: indevida interferência na livre organização empresarial de Grupo Econômico. 

 

CAPÍTULO I 

DO(S) SERVIÇO(S) AUTORIZADO(S) E DA ÁREA DE PRESTAÇÃO 

1.1. O presente Termo ratifica os termos do Ato supracitado quanto à autorização expedida à 

empresa...............................(nome), acima qualificada, para prestação, sem caráter de 

exclusividade, do Serviço XXXX, do Serviço YYYY, ... e do Serviço ZZZZ. 

COMENTÁRIOS OI 

Entende-se que todos os termos, de todas as empresas do “Grupo” serão aqui listados e 

ratificados, devendo fazer parte do anexo do contrato e podendo ser, individualmente, 

transferidos ou mesmo renunciados, na medida em que a empresa ao qual está associado assim 

o requeira diante da Anatel. 

Fundamental perceber que para serviços onde a legislação e regulamentação atuais permitem 

que mais de uma empresa do grupo possua autorização, esta multiplicidade deverá também 
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constar do anexo. Por exemplo, tanto a empresa Oi Móvel S.A. quanto a Telemar Norte Leste 

S.A. possuem autorização para a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia. Em um 

eventual processo de Adaptação, cada uma destas autorizações deverá constar deste item 1.1 

do Termo Único. 

1.2. Este Termo não confere à AUTORIZADA nenhum direito ou prerrogativa de exclusividade, 

nem privilégio na exploração do(s) serviço(s) indicado(s) no item 1.1. 

1.3. A Autorização objeto deste Termo é expedida por prazo indeterminado e tem como Área de 

Prestação: 

I- Para o Serviço XXXXX, [Setores X,Y,Z do PGO, Regiões X,Y,Z do PGO, regiões X,Y,Z do PGA-SMP, 

todo o território nacional, etc]; 

II - Para o Serviço YYYYY, III- Para o Serviço ZZZZZZ, (...) 

1.4. Este Termo substitui o Contrato de Concessão nº XX, nº XX, e Termos de Autorização nº YYY, 

nº YYY, ; (...) 

1.5. Os Termos de Autorização de Uso de Radiofrequências nº XX, YY, ZZ, passam a ser associados 

ao presente Termo de Autorização, podendo a radiofrequência ser utilizada em quaisquer 

serviços autorizados por este Termo, observada a regulamentação específica de cada faixa de 

radiofrequências. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

1.5. Os Termos de Autorização de Uso de Radiofrequências nº XX, YY, ZZ, passam a ser associados 

ao presente Termo de Autorização pelo seu prazo remanescente, podendo a radiofrequência ser 

utilizada em quaisquer serviços autorizados por este Termo, observada a regulamentação 

específica de cada faixa de radiofrequências. 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão visa trazer segurança jurídica para questão ao deixar expresso que os prazos 

constantes dos Termos de Autorização de Uso de radiofrequências terão os seus prazos originais 

preservados. 
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CONTRIBUIÇÃO OI 

Inclusão do item 1.6. 

1.6. Os Termos de Radiofrequências aos quais se referem o item 1.5 terão direito a prorrogação 

conforme as regras previstas no marco legal vigente à época do fim do prazo. 

JUSTIFICATIVA 

A sugestão visa trazer segurança jurídica para questão ao deixar expresso a forma e a 

regulamentação aplicável à renovação dos termos de radiofrequência. 

CAPÍTULO II 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1. Regem a presente Autorização, sem prejuízo das demais normas integrantes do 

ordenamento jurídico brasileiro, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, em especial seus artigos 

126 a 130, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Decreto nº XXXX, de XX de XXXX, de 

2016 (novo PGO), o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, o Decreto nº 2.617, de 5 de junho 

de 1998, e o(s) regulamento(s) do(s) serviço(s) indicado(s) no item 1.1. 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E DEVERES GERAIS DA AUTORIZADA 

3.1. São direitos da AUTORIZADA aqueles previstos na Lei nº 9.472, de 1997, e na 

regulamentação editada pela ANATEL. 

3.2. Na exploração do(s) serviço(s) de telecomunicações indicado(s) no item 1.1, os preços dos 

serviços são livremente estabelecidos pela AUTORIZADA, devendo ser justos, equânimes e não 

discriminatórios, observado o disposto no capítulo IV, cabendo à ANATEL reprimir toda prática 

prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico, nos termos do art. 129 da 

LGT. 
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3.3. São deveres da AUTORIZADA cumprir e fazer cumprir este Termo, bem como atender as 

obrigações e condicionamentos estabelecidos na legislação e nas normas editadas pela ANATEL, 

especialmente aqueles relativos aos direitos dos consumidores. 

3.4. A AUTORIZADA não tem direito adquirido à permanência das condições vigentes quando da 

expedição da presente autorização, devendo observar os novos condicionamentos impostos por 

lei e pela regulamentação. 

3.5. São solidariamente responsáveis pelo atendimento a todos os deveres e condições 

estabelecidos neste Termo a AUTORIZADA e as demais signatárias que fazem parte do mesmo 

Grupo econômico. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

3.5. São solidariamente responsáveis pelo atendimento a todos os deveres e condições 

estabelecidos neste Termo a AUTORIZADA e as demais prestadoras de serviço de 

telecomunicações signatárias integrantes do mesmo Grupo econômico. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que podem integrar o grupo econômico empresas não outorgadas, impõe 

esclarecer que apenas sobre as prestadoras de serviço de telecomunicações signatárias do 

termo pode recair a responsabilidade solidária. A necessidade de tal esclarecimento é mais um 

indicativo quanto à impropriedade da proposta de que o grupo econômico seja signatário do 

termo, tal como justificado no comentário inicial ao texto proposto para a minuta do termo 

submetida à Consulta Pública. 

CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS ESPECÍFICOS DA AUTORIZADA 

4.1. Sem prejuízo das demais condições estabelecidas na legislação e na regulamentação, a 

AUTORIZADA obriga-se ainda a: 

4.1.1. Manter, até 31 de dezembro de 2025, a prestação do STFC nos municípios e localidades 

listados no Anexo I a este Termo. 
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4.1.1.1. Ofertar comercialmente, até 31 de dezembro de 2025, Plano de Serviços do STFC com 

as características do Plano Básico vigente na data da assinatura do presente Termo. 

4.1.1.2. Ofertar, até 31 de dezembro de 2025, Plano de Serviços do STFC com as características 

do Acesso Individual Classe Especial – AICE, nos termos da regulamentação. 

4.1.2. Manter, até 31 de dezembro de 2025, o atendimento ao Plano Banda Larga nas Escolas. 

4.1.3. [Compromissos de investimento associados a metas de implantação de infraestrutura de 

telecomunicações em função do saldo da adaptação da Concessão, conforme PGO e respectivos 

cronogramas de implantação. Devem ser detalhados todos os projetos, metas e cronogramas de 

implantação]. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

Inserção de cláusulas ao texto: 

X - A partir de 1º de janeiro de 2026 a AUTORIZADA está expressamente autorizada a cessar a 

prestação do STFC em todas as localidades, inclusive nas áreas sem competição adequada, 

mediante comunicação prévia nos termos da regulamentação. 

XX - Após 31 de dezembro de 2025, para que a  Anatel obrigue a AUTORIZADA a não interromper 

ou restabelecer a prestação do STFC em alguma localidade onde tenha manifestado a intenção 

de suspender a prestação do serviço, deverá ser indicado e disponibilizado, de imediato, as 

fontes de recursos públicos de custeio da obrigação.  

JUSTIFICATIVA 

Adequar o texto às sugestões que constam nos Comentários da Oi ao Regulamento de 

Adaptação, notadamente o art. 13.  

4.2. O presente Termo não dispensa a AUTORIZADA dos compromissos estabelecidos nos 

Termos de Autorização de Uso de Radiofrequência nº X, Y, Z e suas alterações. 
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CAPÍTULO V 

DAS GARANTIAS DE CUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS 

5.1. Às obrigações e compromissos específicos previstos no item 4.1, associam-se garantia(s), 

com prazos de vigência de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses após o prazo previsto para o 

término das obrigações e compromissos. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

5.1. Às obrigações e compromissos específicos previstos no item 4.1, associam-se garantia(s), 

com prazos de vigência de no mínimo 12 (doze) meses após o prazo previsto para o término das 

obrigações e compromissos. 

JUSTIFICATIVA 

Adequação ao prazo sugerido pela Oi no Regulamento de Adaptação. Conforme comentado na 

proposta de alteração do art 26, parágrafo único, a sugestão da Oi é no sentido de que o prazo 

de validade/vigência das garantias de execução dos compromissos seja de 12 meses, tendo 

como valor garantido aquele equivalente aos compromissos previstos para o período de 

vigência. As garantias serão renovadas por iguais períodos e deverão acumular os compromissos 

anteriores cujo cumprimento não for devidamente atestado pela Anatel, na forma do relatório 

de fiscalização da Agência. No entendimento da Oi, o limite contratado (importância 

segurada/contratada) é suficiente para garantir ao poder público eventuais ressarcimentos 

decorrentes do inadimplemento das obrigações do período. 

Por fim, não há motivação da Agência para o aumento substancial do prazo das garantias para 

24 meses. Em editais anteriores a própria Anatel requereu 14 meses, que já se mostravam 

superiores ao necessário, na medida em que as metas são estabelecidas a cada ano. 

5.2. O resgate da(s) garantia(s) de execução das obrigações e compromissos poderá ser realizado 

a qualquer tempo pela AUTORIZADA, mediante: 

I - comprovação do pleno cumprimento das obrigações e compromissos previstos no item 4.1; 

ou 
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II - comprovação do cumprimento parcial das obrigações e compromissos previstos no item 4.1 

e comprovação de que foi validamente constituída nova garantia, correspondente ao valor das 

obrigações e compromissos restantes. 

5.2.1. Após atestado emitido pela ANATEL em ordem a comprovar que as obrigações e 

compromissos assumidos foram cumpridos, o resgate da(s) garantia(s) de execução dar-se-á 

mediante: 

I - substituição por outra(s) garantias de valor correspondente ao restante devido; ou 

II - devolução do valor correspondente, por meio de recibo. 

Parágrafo único. O atesto da Anatel não prejudica eventuais sanções por descumprimento no 

todo ou em parte dos obrigações e compromissos assumidos. 

CONTRIBUIÇÃO OI 

§1º - A Anatel possui um prazo de 1 (um) mês, contado do protocolo de Correspondência da 

autorizada com comunicação de cumprimento da obrigação, para atestar o cumprimento da 

obrigação e possibilitar o resgate das garantias envolvidas.  

JUSTIFICATIVA 

A sugestão visa dar segurança para as autorizadas que a Anatel irá atestar o cumprimento das 

obrigações com a devida celeridade que a situação demanda. Fundamental perceber que a 

demora no processo de certificação não apenas gera custo adicional para a empresa, que não 

pode resgatar a garantia, como também dificuldades operacionais, tendo em vista que há uma 

limitação de garantias que podem ser obtidas junto ao mercado, impactando outras questões 

além da dimensão regulatória. 

5.3. Os custos com as obrigações e os compromissos assumidos, assim como das garantias, serão 

suportados exclusivamente com recursos da AUTORIZADA. 
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CAPÍTULO VI 

DAS PRERROGATIVAS DA ANATEL 

6.1. A ANATEL poderá, a qualquer tempo, impor condicionamentos à prestação dos serviços de 

telecomunicações, nos termos do art. 128 da Lei nº 9.472, de 1997, dentre os quais a instituição 

de regras específicas para uso e compartilhamento de redes, bem como a adoção de medidas 

assimétricas em mercados de atacado e varejo. 

6.2. A ANATEL poderá determinar que a AUTORIZADA cesse imediatamente as transmissões de 

qualquer estação de telecomunicações que esteja causando interferência prejudicial nos 

serviços de telecomunicações regularmente instalados, até que seja eliminada a causa da 

interferência. 

CAPÍTULO VII 

DA TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO 

7.1. É permitida a transferência da autorização objeto do presente Termo, obedecida a 

regulamentação. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

7.1. É permitida a transferência, total ou parcial, da autorização objeto do presente Termo, 

obedecida a regulamentação. 

JUSTIFICATIVA 

A contribuição visa esclarecer que a transferência de que trata o item pode ser realizada tanto 

de forma total, quanto parcial.  

Afinal essa é a interpretação adequada a luz do disposto na minuta de Regulamento de 

Adaptação (mais especificamente no art. 35) bem como compatível com a disposição da Lei 

13.879 (em especial o art. 144-A, §5º), que permitem a transferência parcial dos diferentes 

serviços e radiofrequências associados ao presente Termo Único.  
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De fato, não haveria alternativa a não ser a admissão da transferência parcial. Afinal, não seria 

lícito proibir que, ao longo da atividade empresarial, haja qualquer tipo de  transferência tanto 

dos serviços quanto até mesmo das obrigações. 

Com efeito, a LGT prevê, em seu art. 128, caput e I, a mínima intervenção na vida privada, tendo 

a liberdade como regra e sendo excepcionais as proibições, restrições e interferências do Poder 

Público. Nesse sentido, é evidente que não se afigura compatível com a legislação eventual óbice 

à transferência da outorga para prestação de apenas determinado serviço, dentre aqueles 

constantes do Termo Único. 

Afinal, em alguns casos, a autorizada pode deixar de vislumbrar interesse, seja por questões 

empresariais ou estratégias negociais, em seguir prestando determinado tipo de serviço. Nesse 

caso, está na esfera da liberdade de formatação dos planos de negócios, a opção da empresa 

em pedir a extinção de sua autorização para um determinado específico ou, ainda, transferi-lo 

para quem tenha interesse em prestar tal serviço. 

Nesse ponto, reitera-se que a Lei 13.874/2019, estabelece claramente que constitui abuso de 

poder regulatório “introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de 

atividades econômicas” (art. 4º, inciso VII), o que restaria configurado na hipótese de indevida 

interferência na liberdade de formatação de modelo de negócios para a exploração das 

atividades econômicas, incluindo a possibilidade de manter apenas a prestação de apenas 

algumas atividades. 

Adicionalmente, também não se vislumbraria razoável a imposição de qualquer óbice para a 

transferência do direito de uso de radiofrequências objeto do Termo Único. Esse tipo de 

restrição caminharia na contramão das alterações promovidas pela Lei nº 13.879/2019 na LGT, 

mais especificamente a inclusão do §4º no art. 163 e a revogação do art. 168, que permitiram a 

transferência de autorizações para uso de radiofrequências desassociada da respectiva outorga 

para prestação do serviço e deram origem ao denominado "mercado secundário" de 

radiofrequências. 

Portanto, muito embora a Oi entenda que a atual redação do dispositivo não implica em 

qualquer restrição à possibilidade legal de transferência parcial de outorgas para prestação do 

serviço ou de direito de uso de radiofrequências (e nem poderia, justamente por se tratar de 
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autorização legislativa expressa), é importante promover alteração sugerida para esclarecer a 

hipótese e conferir maior segurança jurídica aos interessados. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÃO 

8.1. A AUTORIZADA sujeita-se à permanente fiscalização da ANATEL, observadas as disposições 

legais e regulamentares pertinentes, nelas se incluindo as relativas aos direitos dos 

consumidores, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas da gestão, permitindo o livre 

acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis. 

CAPÍTULO IX 

DAS SANÇÕES 

9.1. O descumprimento de disposições legais e regulamentares, bem como de condições ou de 

compromissos associados à autorização, sujeita a AUTORIZADA às sanções previstas na 

legislação e regulamentação. 

CAPÍTULO X 

DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

10.1. Extinguir-se-á a Autorização, bem como o presente Termo de Autorização, mediante 

cassação, caducidade, decaimento, renúncia, ou anulação conforme disposto na Lei nº 9.472, de 

1997. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

10.1. Extinguir-se-ão o(s) serviço(s) indicado(s) no item 1.1 que integram a Autorização, bem 

como o presente Termo de Autorização, mediante cassação, caducidade, decaimento, renúncia, 

ou anulação conforme disposto na Lei nº 9.472, de 1997 e no(s) regulamento(s) do(s) serviço(s) 

indicado(s) no item 1.1. 

JUSTIFICATIVA 
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A contribuição tem por objetivo esclarecer a necessidade de dar tratamento diferenciado para 

as hipóteses de extinção da autorização em função dos seus efeitos, tendo em vista que a 

redação atual poderia gerar consequências graves para as operadoras. 

Apenas a penalidade de caducidade, por força legal, compromete a exploração de outros 

serviços de telecomunicações por parte da empresa apenada (arts. 133, inciso II, 140, 169, 181 

todos da LGT). A redação atual faz com que o reconhecimento do decaimento de um serviço 

(v.g. SeAC) detido pela operadora tenha como efeito o comprometimento de toda a outorga - o 

que não é razoável, haja vista que o decaimento de um serviço ocorre por razões alheias à 

vontade da prestadora (art. 141 da LGT). Outro exemplo no mesmo sentido é a anulação. 

Suponha-se que a autorização de SMP detida por um grupo venha se ser considerada 

comprometida, por conta de uma falha em um edital de licitação reconhecida posteriormente 

pelo Poder Judiciário. Qual a razão de estender essa consequência para todas as demais outorgas 

se, novamente, o interessado não tem ingerência sobre o fato que comprometeu um dos 

serviços por ela albergados?  

Por fim, vale ainda referência à figura da renúncia. Conforme se depreende da legislação e da 

minuta de regulamento, já analisada, é possível a transferência parcial das autorizações a 

terceiros, observadas as condições regulamentares. Ora, por qual razão não seria possível 

renunciar a um serviço sem comprometer a execução das demais atividades abrangidas pelo 

Termo de Autorização? Evidentemente, admite-se que a Anatel pode resguardar a sua 

competência para verificar se a renúncia prejudica ou não o cumprimento das obrigações 

contraídas no momento da adaptação. Mas em um caso no qual, por exemplo, há renúncia do 

SeAC, sem que isso impacte qualquer obrigação assumida, não há motivo razoável para estender 

o pedido a todo o termo.  

Na prática, aqui teríamos mais uma situação na qual a Anatel impõe restrição à livre organização 

da empresa, sem qualquer motivo de interesse público que justifique a medida. Suponha-se que 

um serviço caia em desuso como ocorreu com o STFC: a empresa seria obrigada a mantê-lo pela 

eternidade, apenas para seguir na exploração dos demais? Suponha-se, ainda, que a empresa 

deseje se associar a um terceiro que já explore algum dos serviços - e, portanto, deseje abrir 

mão para evitar a sobreposição de esforços. Esse modelo de negócio seria considerado inviável?  
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Criar-se-ia, mantendo a redação atual, uma situação de assimetria injustificável entre os Grupos 

Econômicos que optaram pela adaptação e todos os demais particulares.  Novamente, tem-se 

aqui uma situação que poderia ser configurada como abuso de poder regulatório, seja pelo 

aumento do custo de transação sem a demonstração de benefícios, seja pela introdução de 

limites à livre formação de sociedades empresariais (art. 4º, incisos V e VII, da Lei 13.874/2019). 

De mais a mais, as hipóteses de extinção permanecem regidas pela legislação e regulamentação 

aplicável a cada um dos serviços indicados no item 1.1. do Termo de Autorização. Não há, 

portanto, qualquer prejuízo ao exercício das competências regulatórias da Anatel em caso de 

acolhimento das contribuições do Grupo Oi. 

Por fim, de modo que a Resolução nº 720/2020 permaneça alinhada à sugestão aqui proposta, 

sugere-se a alteração do seu artigo 29 para a seguinte redação: 

“Art. 29. A autorização para exploração de serviços de telecomunicações ou a 

notificação de interesse para exploração de um ou mais serviços de 

telecomunicações extinguem-se por cassação, caducidade, decaimento, renúncia 

ou anulação, conforme disposto na Lei nº 9.472, de 1997 e na regulamentação 

dos respectivos serviços”. 

10.1.1. A presente Autorização somente extinguir-se-á em sua totalidade. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

Exclusão do item 10.1.1. 

JUSTIFICATIVA 

Sugerimos a supressão do dispositivo em função dos comentários ao item 10.1.  

10.1.2. A extinção da presente Autorização importará a extinção da(s) autorização(ões) de uso 

das radiofrequências associadas. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

Exclusão do item 10.1.2. 
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JUSTIFICATIVA 

Sugerimos a supressão do dispositivo em função dos comentários ao item 10.1.  

10.1.3. A extinção da Autorização não dá à AUTORIZADA direito a qualquer indenização e não a 

exime da responsabilidade pelos atos praticados durante sua vigência. 

10.1.3.1. Extinta a Autorização, a Anatel verificará o cumprimento dos compromissos previstos 

no item 4.1, inclusive para efeito de execução das garantias apresentadas. 

10.2. A renúncia à presente Autorização deve ser informada à Anatel e aos Usuários afetados, 

com antecedência mínima de 2 (dois) anos de sua efetivação. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

10.2. A renúncia à presente Autorização, total ou parcial, neste último caso quando houver 

prejuízo às obrigações referidas nos itens 4.1 e 4.2 do presente Termo, deve ser informada à 

Anatel e aos Usuários afetados, com antecedência mínima de 2 (dois) anos de sua efetivação. 

JUSTIFICATIVA 

Sugerimos a alteração do dispositivo em função dos comentários ao item 10.1.  Adicionalmente, 

não há razão para impor de maneira uniforme um prazo dilatado de antecedência quando não 

houver prejuízo para as obrigações excepcionalmente assumidas no âmbito da adaptação. Caso 

contrário, novamente, teremos um tratamento não isonômico em relação às empresas que 

optaram pela adaptação em relação às demais, o que não encontra qualquer justificativa 

plausível. 

10.2.1. O prazo definido no item 10.2. poderá ser reduzido, caso a Anatel não identifique riscos 

à continuidade dos serviços e aos direitos dos consumidores. 

CONTRIBUIÇÃO OI  

10.2.1. O prazo definido no item 10.2. poderá ser reduzido, caso a Anatel não identifique riscos 

à continuidade dos serviços e aos direitos dos consumidores em relação às obrigações referidas 

nos itens 4.1 e 4.2 do presente Termo. 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 89 de 97 

 

JUSTIFICATIVA 

Sugerimos a alteração do dispositivo em função dos comentários ao item 10.2.   

10.2.2. No curso do prazo definido no item 10.2, a Anatel adotará medidas que assegurem o 

acesso, pelos Usuários, ao(s) serviço(s) de telecomunicações atingido(s) pela extinção da 

autorização. 

CAPÍTULO XI 

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

11.1. O presente Termo terá vigência e eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário 

Oficial da União. 

CAPÍTULO XII 

DO FORO DE ELEIÇÃO 

12.1. Para solução de controvérsias decorrentes do presente Termo, será competente o Foro da 

Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal. 

E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições do presente Termo, as 

partes o assinam eletronicamente para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS DA METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Diferentemente dos comentários específicos sobre o Regulamento de Adaptação e o Termo 

Único, a proposta da Metodologia de Cálculo é um documento único, estruturado em partes, 

buscando explicar a metodologia e seus fatores. Neste sentido, os comentários específicos não 

estarão em forma de proposição de texto, mas sim de comentários/considerações sobre cada 

um dos tópicos, de forma a endereçar as considerações sobre a metodologia. 
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1. Visão Geral da Metodologia 

Como já tratado tanto nos Comentários Gerais efetuados na presente consulta, como em sede 

de comentários específicos tratados no Regulamento de Adaptação, a Oi entende que a 

metodologia de cálculo do saldo de adaptação deve incorporar os saldos referentes aos pedidos 

referentes à sustentabilidade das suas concessões e ao Equilíbrio Econômico Financeiro – EEF. A 

Oi possui processos em curso sobre esses temas na Anatel e entende que os saldos decorrentes 

desses processos, após todo o contraditório necessário, deverão ser incorporados à presente 

metodologia.  

Nesse mesmo sentido, a Oi entende que a Anatel somente poderá usar na metodologia valores 

de saldos que sejam incontroversos, sob o risco de inviabilizar o processo de migração. A Oi 

mantém discussões, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, envolvendo vários 

dos saldos citados pela Agência (backhaul, PSM, ônus da concessão) na presente metodologia e 

entende que, visando a efetivação da evolução do modelo, a Anatel somente poderá incluir no 

cálculo, valores que sejam de comum acordo entre a Agência e a concessionária. 

Solução diversa dessa faria com que a concessionária tivesse de aderir à adaptação sem ter 

conhecimento pleno de quais são seus exatos termos, bem como as obrigações e os custos 

envolvidos, inviabilizando essa opção. 

Outro ponto de atenção diz respeito ao uso do Fator X na Metodologia. A Oi entende que não 

há racional econômico e regulatório que justifique a inclusão de pretenso saldo de Fator X na 

metodologia de migração. Isso porque a concessão de STFC já se apresenta como um serviço 

insustentável, não fazendo uso as concessionárias de STFC de qualquer possibilidade de 

reajustar os seus planos básicos nos termos máximos permitidos pela Anatel. Como 

exaustivamente demonstrado, a realidade da concessão de STFC é outra. Receitas declinantes e 

substituição, pelo assinante, por outros serviços de telecomunicações (SMP e/ou SCM). Logo, 

não há que se falar em qualquer vantagem em deixar de se submeter ao redutor do Fator X, até 

porque este já não é mais aplicável para a Concessão de Longa Distância Nacional.  

Por fim, com relação ao valor dos bens reversíveis, a Oi reitera os seus Comentários Gerais no 

sentido de que sejam quantificados apenas os bens indispensáveis para a continuidade da 
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prestação do serviço, na proporção da sua utilização (quando forem bens de uso compartilhado) 

e que a valoração contábil se dê sobre o direito de posse do bem e não sobre a sua propriedade. 

2. Desonerações da Revisão Quinquenal (A) 

Não está expresso quais seriam os itens que fariam parte da parcela A, tendo em vista que com 

a publicação do PGMU IV, eventuais alterações das obrigações que poderiam ser consideradas 

nesta parcela, nomeadamente a redução da planta de TUP, foi destinada a outra obrigação, qual 

seja, a de implantação de infraestrutura de acesso fixo sem fio, o qual, a princípio, estaria 

equilibrada com a retirada da planta de TUP. 

Considerando a previsão do Art. 15 colocado em Consulta Pública, qual seja, de que as 

obrigações atuais de PGMU IV irão permanecer, não há por que se falar em Saldo para a parcela 

A relativamente às obrigações de PGMU. 

Vale observar que as alterações decorrentes da substituição dos Contratos de Concessão pelos 

Termos de Autorização estão tratadas na parcela “B” enquanto as desonerações anteriores são 

consideradas na parcela “S”. Assim, ainda que em teoria a parcela “A” possa existir, na situação 

fática, pelo que está proposto na minuta de Resolução, este valor seria zero. 

3. Desoneração da Migração (B) 

A parcela “B” está segmentada em duas partes, quais sejam, a redução do ônus bianual e o Fator 

X. Vale tratar separadamente de cada uma. 

3.1. Ônus Bienal 

Sobre o Ônus Bianual, ao contrário do afirmado pelo documento em análise, a Oi entende que 

existem vários relatórios entregues usualmente à Agência que já fazem a separação da receita 

líquida da concessão e da autorização, podendo ser utilizados pela Agência. 

Na explicação apresentada no documento para garantir uma segregação adequada do STFC 

explorado em regime público, citou-se uma série de produtos de varejo que deverão fazer parte 

do cálculo. A Oi entende, todavia, que as receitas do STFC Longa Distância Internacional – LDI 

(que se trata de uma autorização no caso da Oi), Exploração Industrial de Linha Dedicada – EILD 

e Interconexão devem ser retiradas do cálculo do ônus da concessão, por se tratarem de temas 
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que ainda não estão pacificados. Conforme apontado inicialmente, a adoção de valores 

controversos, que já estão sendo discutidos em outras instâncias, pode resultar em um impasse 

entre concessionárias e Agência, cujas discussões podem se estender por tempo indefinido e, 

eventualmente, inviabilizar a alternativa de adaptação das outorgas, restando apenas a 

devolução das concessões (antecipada ou ao final de sua vigência) como única opção factível. 

Ainda nesse tópico, a Oi entende que projeção de demanda a ser utilizada no cálculo deverá ser 

a que consta no Plano Estratégico da Empresa, tendo em vista que o documento reflete de forma 

mais fidedigna a realidade posta, especialmente no que diz respeito à situação da companhia. 

Ademais, a Oi entende que a Anatel deveria usar dados mais recentes do que aqueles constantes 

da pesquisa Delphi, que foi realizada em 2016, com dados de anos anteriores. 

Apenas como exemplo da inadequação da utilização de dados anteriores a 2016, tem-se que 

exatamente em 2016 iniciou-se a aplicação do modelo de custos para as tarifas de remuneração 

de rede, impondo ao VUM uma redução significativa, que acarretou reduções nos preços da 

telefonia móvel, o que pode justificar uma redução ainda mais acentuada da base de STFC, 

alterando de forma substancial as previsões feitas anteriormente. 

Alternativamente, caso a Anatel entenda que não seja possível usar os dados de Planejamento 

Estratégico das Empresas, poderia estimar, a partir das informações mais recentes entregues 

pelas concessionárias por meio dos sistemas de informação da Agência. 

3.2. Fator X 

Por sua vez, conforme mencionado anteriormente, não há, na visão da Oi, racional econômico e 

regulatório que justifique a inclusão de pretenso saldo de Fator X na metodologia de cálculo da 

migração. 

Inicialmente, tem-se que a concessão de STFC já se apresenta como um serviço insustentável, 

não tendo as Concessionárias Locais qualquer incentivo em reajustar seus respectivos planos 

básicos, tendo em vista a substituição do STFC pelo SMP, conforme já reconhecida pela Agência 

no último PGMC, e, ainda, pelo próprio SCM, a partir de aplicações VoIP, o que resulta em uma 

base cada vez mais declinante, conforme o gráfico apresentado nas considerações gerais. 
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Ademais, para o STFC LDN, tem-se que o Fator X não é mais aplicável, haja vista a recente 

aprovação da Resolução nº 724, de 27 de março de 2020, que aprovou a norma de 

implementação da liberdade tarifária no STFC LDN.  

Logo, não há qualquer vantagem em deixar de se submeter ao redutor do Fator X, o que, 

portanto, imputaria em um saldo adicional que não será refletido na prática, distanciando as 

concessionárias da adaptação da concessão para autorização. 

4. Bens Reversíveis (C) 

A parcela “C”, que trata dos Bens Reversíveis, apresenta duas metodologias de cálculo, quais 

sejam, o Valor Financeiro dos Bens Reversíveis (C1) e o Valor Econômico dos Bens Reversíveis 

(C2). É importante segmentar os comentários para cada uma destas metodologias. 

Conforme comentado nas Considerações Gerais, os bens que devem ser considerados são 

somente aqueles que sejam essenciais à continuidade da prestação do STFC e, ainda, apenas na 

proporção do seu uso para o STFC em regime público, no caso de serem bens multisserviços, 

considerando o valor econômico da posse (e não da propriedade). Com este conceito base, 

apresenta-se na sequência comentários sobre cada uma das metodologias de cálculo. 

4.1. Valor Financeiro dos Bens Reversíveis (C1) 

Para o cálculo financeiro dos bens, deve-se observar, incialmente, quais são os serviços 

efetivamente prestados em regime público para o estabelecimento das informações da planta 

primária. Veja-se, por exemplo, o STFC LDI é prestado sob regime de autorização, bem com a 

EILD de alta capacidade, que não guarda relação com o STFC, mas sim com o SCM. Os bens 

relacionados à prestação desses serviços não devem, portanto, ser considerados como 

reversíveis. 

Além disso, no caso de bens de uso compartilhado, conforme a previsão legal contida no artigo 

144-C, parágrafo único da LGT os bens reversíveis deverão ser calculados com base na proporção 

do seu uso para o serviço concedido (i.e, STFC prestado em regime público objeto do contrato 

de concessão). Conforme exposto na parte geral, na medida em que uma mesma infraestrutura 

é utilizada tanto para a prestação do SCM quanto do STFC em regime público, deve-se considerar 
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apenas o valor econômico referente à posse da proporção desta infraestrutura empregada para 

a prestação do serviço em regime público. 

Convém observar que os valores apresentados neste item também poderão ser utilizados no 

caso de indenização às concessionárias na ocorrência de rescisão antecipada do contrato de 

concessão. Vale lembrar que a LGT prevê a indenização dos bens reversíveis não amortizados, 

independentemente de anuência prévia, caso o contrato de concessão se encerre antes de 

31/12/2025. 

4.2. Valor Econômico dos Bens Reversíveis (C2) 

Não está claro como será considerado, para cálculo do VPL, o fim da vida útil dos equipamentos. 

Por exemplo, uma central que tenha somente mais um ano de vida útil tem seu valor econômico 

calculado com base na receita que irá gerar em um único ano, e não na perpetuidade, pois, neste 

caso, a aquisição de uma nova central será um novo investimento da autorizada, já em regime 

privado, e que de nenhuma forma pode ser considerado para o cálculo. Tais questões devem ser 

claramente endereçadas na metodologia, sob pena de criar dificuldades acerca dos cálculos.  

Vale lembrar que a adaptação não é obrigatória e uma aplicação desproporcional, que resulte 

em avaliações de benefícios que não sejam efetivamente capturados na adaptação, irá afastar 

as concessionárias deste caminho, levando-as para a alternativa restante, qual seja, a rescisão 

do contrato de concessão. Importante observar que as informações base para os cálculos serão 

o que consta no DSAC. Neste sentido, deve-se verificar a metodologia aplicada para a 

determinação dos direcionadores que cada uma das empresas utiliza na construção do seu 

modelo. 

Apenas à guisa de exemplo, há de se verificar qual o tratamento dado por cada uma das 

empresas às  “transferências internas”, na medida em que a definição de um modelo de rede 

anterior impactará na forma e no montante destas transferências. 

Importante que, no momento de aplicação do modelo pela Anatel, as concessionárias sejam 

chamadas a participar da discussão, de forma a prestar os esclarecimentos acerca da 

metodologia que utilizam, de forma a evitar questionamentos posteriores. 
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De forma muito pontual, cabem as seguintes observações: (i) no último parágrafo do item 4.2.2., 

onde o fator de ineficiência é de 2 pontos percentuais ao invés de 2%; e (ii) o cálculo do fluxo de 

caixa deve considerar as receitas operacionais líquidas e não brutas como apresentado na figura 

4. 

5. Indenização (I) 

O texto base, ora comentado, faz menção à regra expressa no Contrato de Concessão. Tal regra 

(que foi objeto de Contribuição da Oi no âmbito da CP 19/20) determina que, ao final da 

concessão, somente caberá indenização em favor da concessionária caso existam bens 

reversíveis ainda não integralmente amortizados.  

Cabe ressaltar que a regra decorre da própria Lei Geral de Telecomunicações, que no seu art. 

102, parágrafo único, dispõe: 

“Art. 102. A extinção da concessão transmitirá automaticamente à União a posse dos 

bens reversíveis.  

Parágrafo único. A reversão dos bens, antes de expirado o prazo contratual, importará 

pagamento de indenização pelas parcelas de investimentos a eles vinculados, ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a 

continuidade e atualidade do serviço concedido.” 

Ocorre que a Anatel extrapolou a legislação ao condicionar a obrigação legal de indenizar a 

concessionária à anuência prévia da própria Agência acerca de determinado bem reversível.  

A Oi não concorda com tal imposição. Isso porque, na regulamentação aplicável ao controle dos 

bens reversíveis, isto é, no RCBR, inexistia procedimento próprio de anuência prévia para 

registro de bens reversíveis, entendimento esse pacífico e reconhecido pela Agência.  

Desta forma, a Oi entende que antes da criação do referido procedimento de anuência prévia, 

tal formalismo não pode ser exigido das concessionárias. Essa posição é corroborada pelo 

Tribunal de Contas da União (TC 024.646/2014-8), que, ainda em 2014, já alertara que: 

“o ente regulador não possui procedimentos disciplinando a anuência prévia para incluir 

itens nas listas de bens reversíveis e não faz esse controle individualmente na prática, 
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entende-se que a agência optou por anuir, de forma geral, à qualquer inclusão de itens 

patrimoniais nas RBR. Por isso, não cabe alegar a ausência de anuência prévia à 

aquisição dos bens reversíveis com vistas a afastar a necessidade de pagar a 

indenização prevista na cláusula 23.3 dos contratos”. 

Veja-se que interpretação diversa, que advogue pelo afastamento da indenização por 

inexistência de prévia anuência, não só viola o artigo 102, parágrafo único da LGT, que não 

estabelece qualquer condição para a indenização que não a constatação de que o bem não foi 

completamente amortizado ao fim da concessão, como também ensejaria um enriquecimento 

imotivado da União, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico. 

Dessa maneira, a Oi entende que todos os bens do seu acervo, ainda não amortizados e/ou 

depreciados por completo, que tenham por objetivo garantir a continuidade e universalização 

do serviço público, devem ser considerados na metodologia da Anatel para a constituição de 

saldo em favor da concessionária. 

Por fim, vale destacar a afirmação contida na Metodologia de que “a Anatel não autorizou 

nenhum investimento até o momento”. Ainda que, como exposto até o momento, a 

(in)existência de prévia aprovação não é condição para obtenção da indenização, deve-se 

registrar que não é verídica a afirmação. No caso da Oi, por exemplo, há investimentos 

autorizados como se observa, por exemplo, do Acórdão nº 85/2020 (processo nº 

53500.086647/2017-01), no qual a Anatel concedeu autorização à Oi para realizar investimentos 

referentes a projetos informados ao longo do processo, ainda que impondo alguns 

condicionamentos à concessionária. 

6. Desonerações Anteriores (S) 

A última componente da Metodologia em debate diz respeito às Desonerações Anteriores de 

Backhaul e PSM. Como é de amplo conhecimento da Anatel, há casos em que os saldos 

remanescentes de alterações normativas são discutidos por anos, como os dois expressamente 

citados pela Anatel nesse item. 

Em verdade, tanto o Backhaul quanto o saldo de PSM ainda se encontram em discussão, seja em 

processos administrativos, seja em processos judiciais. Como já dito na presente Contribuição, 

a Oi entende que saldos com valores controversos não podem constar na metodologia. 



   

 
Rua Humberto de Campos, 425 – 5º andar 
Leblon – CEP 22430-190 
Rio de Janeiro RJ  

www.oi.com.br 
Página 97 de 97 

 

Dessa maneira, a Oi entende que os saldos do Backhaul e de PSM somente poderão constar na 

Metodologia com valores de comum acordo entre a concessionária e a Anatel. 

 

— x — 

 Sendo o que havia para o momento, a Oi se coloca à disposição para maiores 

esclarecimentos acerca de suas contribuições. 

Atenciosamente, 

 
 

Luiz Alonso 
Gerência de Evolução e Impacto Regulatório 

 
 

Leandro Vilela 
Gerente de Evolução e Impacto Regulatório 

 


