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Diário Oficial traz novas regras e novos nomes. 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desafiou nesta terça-feira o ministro das 
Comunicações, Hélio Costa, e publicou no Diário Oficial da União o texto com as regras para 
reestruturação das suas atividades.  
 
Há duas semanas, Costa disse que somente um decreto presidencial poderia dar eficácia legal ao 
novo regimento interno da agência. Caso contrário, segundo o ministro, a nova estrutura da 
Anatel seria "ilegal".  
 
Na verdade, a disputa entre o presidente da agência, Elifas Gurgel do Amaral, e o ministro está 
relacionada aos cargos abertos na Anatel. Com o novo estatuto, a agência passará por uma total 
reformulação dos cargos de direção, e é comentário no setor de telecomunicações que Costa 
deseja comandar essa modificação no comando.  
 
O novo regulamento garante transparência e agilidade na apreciação dos processos com a criação 
de dez superintendências, que passam a dividir suas atividades por tema. Atualmente, existem 
seis superintendências, e esses dirigentes devem deixar seus cargos. Costa, segundo fontes do 
setor, deseja interferir diretamente nas indicações, inclusive para desaprovar os nomes 
referendados na reunião do conselho diretor da agência, ocorrida dia 8 de junho.  
 
Mandato do atual presidente termina em 4 de novembro 
Essas fontes garantem que o ministro quer ganhar tempo e por isso defende a edição de um 
decreto. Nesse meio tempo, ele poderia reformular totalmente o comando da Anatel porque o 
mandato de Amaral termina no dia 4 de novembro. Costa não quis fazer comentário sobre a 
decisão da agência de se antecipar e publicar o novo estatuto no Diário Oficial.  
 
A agência entende que a publicação do documento é condição fundamental para que a nova 
estrutura entre em vigor e os novos superintendentes possam ser empossados. O cronograma 
definido pelos dirigentes prevê que as novas regras passam a vigorar no dia 24, quando também 
será editada uma portaria da Anatel nomeando os novos superintendentes - escolhidos entre os 
técnicos que trabalham na agência - já escolhidos pelo conselho. 
 
Amaral não concorda com a opinião do ministro e afirma que a reestruturação promovida pelo 
órgão regulador não apresenta nenhuma ilegalidade. Segundo ele, o procedimento da agência 
obedece ao que determina a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) e o Regulamento da Anatel, 
previsto no Decreto 2.338/97. Amaral garante que as mudanças na Anatel vêm sendo planejadas 
com transparência para "dotar a agência de um perfil institucional moderno e eficaz".  
 
Representantes do setor analisam a situação criada por Elifas como, de fato, um enfrentamento 
com o ministro. Para essas fontes, Costa quer substituir Amaral e exibir poder de fogo para fazer 
os novos superintendentes, colocando nomes de sua confiança.  
 
Em nota distribuída à imprensa, a agência explica a publicação do estatuto a partir da 
apresentação de uma análise jurídica: garante que foram analisados os riscos e estudadas 
soluções para eventuais problemas que possam surgir com a nova estrutura. 
 
Elifas garante, ainda, que a mudança dos superintendentes não implicará prejuizo à discussão 
interna em relação aos processos de renovação dos contratos de concessão da telefonia fixa. "Os 
processos em andamento não serão interrompidos e os prazos continuarão a ser contados 
normalmente", afirmou.   
 



Plano específico para renovação de contratos 
 
Segundo o presidente da Anatel, um plano específico foi preparado para cuidar da renovação dos 
contratos, que entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2006. A agência terá de concluir, até o 
fim do ano, alguns regulamentos necessários para as novas regras da telefonia fixa, como o do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado, o que altera as regras de tarifação e o que implementa o 
Acesso Individual Classe Especial (Aice), destinado à população de baixa renda.  
 
A maioria dos novos superintendentes foi indicada por Amaral e pelo ex-presidente do órgão 
Pedro Jaime Ziller, ambos nomeados para a agência pelo atual Governo, na gestão dos ex-
ministros Miro Teixeira e Eunício Oliveira, respectivamente.  
A nova lista deixa de fora o atual superintendente de Serviços Privados, Jarbas Valente, um dos 
cotados para substituir Amaral na Presidência da agência. Também vem sendo cogitado para a 
presidência o procurador-geral da agência, Antônio Bedran.  
 
Novos nomes e novas áreas 
 
>> Gestão do Modelo Regulatório  
(Milton Almeida Canabrava) 
 
>> Gestão Econômica da Prestação  
(Ivo da Costa Prado) 
 
>> Licitação, Habilitação e Licenciamento 
 (Dirceu Baraviera) 
 
>> Controle de Obrigações  
(Luiz Antônio Vale Moura) 
 
>> Relações com Prestadoras  
(Amâncio Fernandes Pulcherio) 
 
>> Gestão Interna  
(Marcelo Andrade Pimenta) 
 
>> Administrativo-Financeira 
 (Hamilton Alvadia) 
 
>> Defesa dos Direitos dos Usuários 
 (Nilberto Diniz Miranda) 
 
>> Recursos Escassos  
(Marcos Bafutto ) 
 
>> Fiscalização  
(Ara Apkar Minassian) 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 out. 2005, País, p. A-14. 
 


