
Aprovado o PLC 79/2016, que altera o marco das telecomunicações no 

Brasil 

 

O Senado Federal aprovou, no último dia 11 de setembro, o PLC 79/2016, 

alterando a Lei Geral de Telecomunicações – LGT (Lei nº 9.472/1997), que, entre 

outras modificações, permite às concessionárias de telefonia fixa migrarem do 

modelo de concessão para o modelo de autorização. 

 

Com isso, as concessionárias que optarem por sair do regime público para o 

regime privado deverão manter a prestação de serviços de telefonia fixa até o 

final da concessão e investir os valores obtidos com a mudança em regiões não 

atendidas com banda larga e de menor atratividade. 

 

Outro ponto importante das alterações trazidas pelo PLC 79/2016, no artigo 68-

C, é a definição de bens reversíveis, discussão antiga do setor. Agora eles ficam 

limitados especificamente àqueles usados na prestação do serviço de telefonia 

fixa, excluindo-se dessa definição os bens imóveis. 

 

Haverá, ainda, a possibilidade de renovação de outorgas, inclusive de espectro, 

sem necessidade de realização de novas licitações pela Anatel. Mas, para isso, 

as empresas precisarão comprovar o cumprimento de obrigações perante a 

Agência. 

 

Além disso, operadoras detentoras de uma outorga de uso de frequência 

poderão vender esse direito a outras empresas (artigo 8º), o que cria um 

mercado secundário de espectro. Mas essa negociação deverá passar pela 

análise da Anatel. 

 

O texto aprovado retirou a obrigação dos radiodifusores contribuírem com o 

FUST, mas as operadoras seguirão contribuindo para o fundo (no percentual de 

1% sobre a receita bruta). Nesse ponto, a preocupação é como será definida 

daqui por diante a destinação do FUST, com o fim da concessão. Alguns projetos 

de lei já em tramitação no Congresso Nacional tem o objetivo de alterar essa 

destinação (PLS 125/2017, PL  3950/2019) e o próprio Plano Estrutural de Redes 



de Telecomunicações – PERT da Anatel prevê a necessidade de alteração da 

legislação para a utilização dos recursos do FUST na expansão da banda larga. 

Assim, espera-se que sejam definidos os novos direcionamentos para o Fundo 

de maneira adequada à nova realidade do setor e das necessidades da 

sociedade. 

 

O projeto segue agora para sanção presidencial e, após, precisará ser 

regulamentado pela Anatel, que deverá fazer os cálculos dos valores dos bens 

reversíveis (que serão voltados para investimentos) e determinar as regras e 

compromissos a serem assumidos pelas operadoras nas regiões de menor 

competitividade. 


