
'As telecomunicações têm que se conectar' 
Jerônimo Goergen 
 
O relatório de Jerônimo Goergen (PP-RS) avança no sentido de ampliar os poderes da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para determinar, em caráter cautelar, a suspensão da 
venda e habilitação de novas linhas telefônicas por parte das operadoras. Ele criticou os 
tributos do setor e afirmou que o País é incompetente no sistema tributário. "O Estado é 
totalmente incompetente em seu sistema tributário. Cobra muito de poucos e faz com que 
alguns setores, como o da telefonia, combustível e energia elétrica, sejam altamente 
tributados porque são setores insonegáveis. E quando um Estado admite isso ele admite 
também sua incompetência."  
 
Outras novidades na proposta, que segundo ele trará mais investimentos ao País, são as 
construções, ampliações ou reformas de edifícios que deverão ser executadas de modo 
permitir a passagem de cabos e fibras ópticas para a instalação de redes de telecomunicações.  
 
Além disso, incorpora um item da Lei Geral das Antenas que dispõe sobre o silêncio positivo. 
Ou seja, se caso o poder público municipal não se pronunciar num prazo de 60 dias sobre a 
possibilidade ou não de instalar uma antena, a operadora ficará automaticamente autorizada a 
fazer a colocação do equipamento. "O custo será reduzido, o que fará com que haja um 
crescimento de consumo, com melhor qualidade, assim, as empresas também terão interesse 
em investir", complementa. A proposta foi entregue na semana passada ao presidente da 
Câmara, Henrique Eduardo Alves, que criará Comissão Especial para agilizar o trâmite da 
matéria.  
 
DCI: Como foi o trabalho do Grupo da Telefonia?  
 
Jerônimo Goergen: A telefonia do Brasil é ineficaz e cara em razão do próprio governo e da 
Anatel não terem cumprido seus papéis ao longo do processo de evolução, desde as 
concessões em 1997. Lá atrás nós tínhamos um telefone que transmitia apenas voz, mas a 
tecnologia evoluiu e hoje nós temos um aparelho que transmite dados, imagens e muito mais 
itens que deveriam ter sidos acompanhados e atualizados pelo Estado Brasileiro. Ficou muito 
clara a omissão dos órgãos governamentais que deveriam trabalhar nesse sentido. O nosso 
grupo trabalhou para fazer com que o País acompanhe essa evolução tecnológica e para 
desmontar o argumento que a causa da falta de investimentos da telefonia é a legislação. Se o 
problema é a lei, nós, deputados estamos aqui para isso. Por isso, para a elaboração do 
projeto, ouvimos todos os atores que compõem esse processo. A lei é problema em 250 
cidades, que são as maiores cidades, em outras o problema não é a lei. Na última semana, 
apresentamos um trabalho com o objetivo de criar uma lei que diminua o custo da ligação, que 
vem do Estado pelo imposto estadual e federal, para uma maior cobertura de sinal com maior 
qualidade. Foi um trabalho propositivo que terá prioridade. Será criada uma comissão especial, 
para agilizar o seu trâmite.  
 
DCI: Em qual sentido o poder da Anatel é ampliado no relatório?  
 
JG: No sentido de fazer com que a Anatel cumpra o seu papel. Por exemplo, na necessidade 
de trazer o total do percentual de cobertura nos editais. Nós estamos trabalhando no sentido 
de que os fundos sejam, de fato, aplicados na Anatel, pois de 1997 para cá foram mais de R$ 
67 bilhões arrecadados e só 7% foram aplicados na questão da universalização, fiscalização 
entre outras questões, como mais poder sobre os call centers, a questão do contrato com o 
consumidor. Assim, a Anatel terá o aparelhamento e essas atribuições claras na legislação, 
para poder cumprir efetivamente seu papel. Estamos colocando a necessidade de 
acompanhamento dessas ações por meio de audiências públicas. Hoje, ninguém fiscaliza a 
agência! Nós estamos colocando regras para que as ações dela possam ser acompanhadas 
pela sociedade. Tudo isso traz clareza e transparência e ao mesmo tempo em que cobra, dá os 
recursos para que ela possa exercer o seu papel.  
 
DCI: Há um excesso de tributação aos usuários da telefonia do Brasil?  
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JG: O Estado é totalmente incompetente em seu sistema tributário. Cobra muito de poucos e 
faz com que alguns setores, como o da telefonia, combustível e energia elétrica, sejam 
altamente tributados porque são setores "insonegáveis". E quando um Estado admite isso ele 
admite também sua incompetência. Nesses setores há uma sobrecarga total e não são as 
operadoras que pagam por isso, mas o consumidor. O Estado acaba sendo mais injusto ainda 
porque cobram dos menos favorecidos. Mais da metade do custo de uma ligação é tributo. 
Temos uma das mais altas cargas tributárias no mundo.  
 
DCI: Aprovado o projeto, como essa situação poderá ser mudada?  
 
JG: Há algumas propostas, uma delas é transformar as empresas de telefonia em indústria de 
final. A energia elétrica é o principal insumo da geração do sinal, então o governo dos estados 
cobra ICMS da luz e depois do sinal, pois isso será tirada a tributação da energia, que já vai 
diminuir bastante. Nós tiraremos também o PIS-Cofins da tarifa de interconexão, que não pode 
ser retirada, seu valor está sendo reduzido gradativamente, até 2016 deve chegar a 16 
centavos. Com essas reduções já são reduzidas metade da carga tributária que hoje existe na 
telefonia. Vai entrar num patamar mais justo e custo menor.  
 
DCI: Porque o relatório não abrange a cobertura de telefonia móvel nas áreas 
urbanas?  
 
JG: Nós transformamos essa proposta, que era de colocar 100% de obrigatoriedade da 
telefonia para que haja o percentual exposto no edital. Se nós determinarmos a 100%, 
teremos uma evasão das empresas em algumas áreas no Brasil, em razão do custo. Nós 
estamos fazendo com que a Anatel apresente nos editais o percentual de cobertura, pois a 
empresa que concorrer será obrigada a cumprir esse percentual. Isso é algo que não temos 
atualmente.  
 
DCI: Em que a aprovação dessa proposta vai contribuir para aumentar os 
investimentos no setor?  
 
JG: Sem dúvida nenhuma vai contribuir muito. Nós estamos colocando a questão do silêncio 
impositivo, ou seja, se em 60 dias a operadora que não tiver retorno das licenças, ela pode 
instalar as licenças. Os prédios serão adaptados para receberem a telefonia de acordo com o 
interesse público. Há obrigatoriedade de as multas serem aplicadas a regiões com menor IDH. 
A lei vai fazer com que haja uma obrigatoriedade e estímulos de investimentos. Acredito que o 
custo será reduzido, o que fará com que haja um crescimento de consumo, com melhor 
qualidade, o que fará com que as empresas também tenham interesse em investir.  
 
DCI: E a sua avaliação sobre a situação da telecomunicação no País?  
 
JG: Foram necessários muitos estudos e pesquisas para realizar um melhor debate do tema. 
Houve uma desordem de acompanhamento do poder público na evolução da tecnologia, como 
já foi dito. O poder público é o único culpado pela questão da telefonia. A margem de lucro das 
empresas é uma realidade que precisa ser mudada, não é uma margem alta, pois elas 
arrecadam bilhões pelo volume do consumo do produto, que é o sinal, mas o custo que eles 
pagam para oferecer esse serviço que vai para o caixa do Estado é assustador. Nós queremos 
atualizar o patamar de 2013, para termos um cenário mais convidativo a investimentos. 
Existem áreas que não há sinal, mas o telefone é vendido, para não perder em relação a 
outras empresas. Com a aprovação da lei, se não tem sinal, não poderá ser vendido. É uma 
concorrência autofágica que deve ser mais bem distribuída, para que não haja o risco de 
monopólio. Não é um cenário fácil de disputa, mas se analisarmos a margem de lucro dessas 
empresas, podemos dizer que é de risco, visto a tecnologia que elas precisam trabalhar para 
manter sua competitividade. As operadoras não podem ser taxadas de inimigas da sociedade. 
Se elas deixaram de fazer alguma coisa é porque o governo não exigiu e nesse "deixado de 
fazer" elas tentaram sobreviver como puderam, é por isso que o marco regulatório se faz tão 
necessário. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A4. 
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