
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ATO No 68.276, DE 31 DE OUTUBRO DE 2007

O  CONSELHO  DIRETOR  DA  AGÊNCIA  NACIONAL  DE 
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que foram conferidas à Agência pelo art. 19 
da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 16 do Regulamento da Agência Nacional de 
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997;

CONSIDERANDO o disposto na Lei  no 9.472, de 1997; no Regulamento dos 
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução no 73, de 25 de novembro de 1998; no 
Regulamento  para  Apuração  de  Controle  e  de  Transferência  de  Controle  em  Empresas 
Prestadoras  de  Serviços  de  Telecomunicações,  aprovado  pela  Resolução  no 101,  de  4  de 
fevereiro 1999; no Plano Geral de Outorgas – PGO, aprovado pelo Decreto no 2.534, de 2 de 
abril de 1998; no Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal - PGA-SMP, aprovado 
pela Resolução no 321, de 27 de setembro de 2002; no Regulamento do Serviço de Comunicação 
Multimídia, aprovado pela Resolução no 272, de 9 de agosto de 2001;

CONSIDERANDO  que  a  Agência  poderá  estabelecer  restrições,  limites  ou 
condições a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção e transferência de concessões, 
permissões  e  autorizações,  visando  propiciar  competição  efetiva  e  impedir  a  concentração 
econômica no mercado, em conformidade com o disposto no Art. 71 da LGT;

CONSIDERANDO  o  que  consta  do  Procedimento  Administrativo  no 

53500.014598/2007;

CONSIDERANDO decisão tomada em sua Reunião no 457, realizada em 23 de 
outubro de 2007,

RESOLVE:
Art. 1º Anuir com a transferência de controle indireto da  TELECOM ITÁLIA 

S.p.A., controladora indireta da TIM CELULAR S.A., CNPJ no 04.206.050/0001-80, e da TIM 
NORDESTE S.A.,  CNPJ  no 01.009.686/0001-44,  para  a  TELEFÔNICA  S.A., 
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., SINTONIA S.A, INTESA SANPAOLO S.p.A. e para a 
MEDIOBANCA  S.p.A.  -  BANCA  DI  CREDITO  FINANZIARIO S.p.A.,  condicionada  à 
inserção de cláusulas nos instrumentos societários que contemplem: 

I.      Vedação à TELEFÔNICA S.A., nas Assembléias Gerais de Acionistas, e aos 
membros  indicados  pela  TELEFÔNICA S.A nos  Conselhos  de  Administração,  Diretoria  ou 
órgão com atribuição  equivalente,  de  participarem,  votarem ou vetarem nas  deliberações  da 
TELCO S.p.A.,  da  OLÍMPIA S.p.A.,  da  TELECOM  ITÁLIA S.p.A.  ou  de  qualquer  outra 
empresa controlada direta ou indiretamente pela TELECOM ITÁLIA S.p.A., matérias que tratem 
de  assuntos  relacionados  à  atuação  dessas  empresas  na  prestação  de  serviços  de 
telecomunicações no mercado brasileiro;

Parágrafo  único.  A  vedação  tratada  no  inciso  I  deverá  estar  expressamente 
prevista  em relação  aos  direitos  das  Ações  Classe  B,  que  são  de  propriedade  exclusiva  da 
TELEFÔNICA S.A.
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II.      Vedação de que a TELEFÔNICA S.A. indique membros para os Conselhos 
de Administração, Diretorias ou órgãos com atribuições equivalentes das empresas controladas 
direta ou indiretamente pela TELECOM ITÁLIA S.p.A., estabelecidas no Brasil, que atuam na 
prestação de serviços de telecomunicações no mercado brasileiro e de suas controladoras;

III.      Proibição nas relações entre as empresas controladas pela  TELEFÔNICA 
S.A.  e  TELECOM  ITÁLIA S.p.A.  que  prestam  serviços  de  telecomunicações  no  mercado 
brasileiro,  quando estabelecidas em condições diversas daquelas previstas na regulamentação 
brasileira dos serviços de telecomunicações, quanto:

a) a operações significativas, passivas ou ativas, de financiamento, sob qualquer 
forma;

b) a prestação de garantia real, pessoal ou de qualquer espécie;

c) a  transferência  de  bens  em  condições,  termos  ou  valores  distintos  dos 
praticados no mercado;

d) a transferência de conhecimentos tecnológicos estratégicos;

e) a  prestação  de  serviço  de  telecomunicações  ou  correlatos  em  condições 
favorecidas ou privilegiadas;

f) a acordo operacional que estipule condições favorecidas ou privilegiadas;

g) ao uso comum de recursos, sejam eles materiais, tecnológicos ou humanos;

h) a contratação em conjunto de bens ou serviços;

i) a  assinatura de  instrumento jurídico tendo por  objeto transferência  de ações 
entre as prestadoras ou cessão de direito de preferência relativamente à transferência recíproca de 
ações;

j) a adoção de marca ou de estratégia mercadológica ou publicitária comum.

IV.     Manutenção, caso haja cisão da TELCO S.p.A., conforme previsto no item 
1.2  ou  item  11  do  Acordo  de  Acionistas  desta,  de  todas  as  condicionantes  impostas  à 
TELEFÔNICA  S.A.  em  relação  à  TELECOM  ITÁLIA S.p.A.,  e  suas  controladas  e 
controladoras,  bem  como  as  proibições  nas  relações  entre  as  empresas  controladas  pela 
TELEFÔNICA S.A. e TELECOM ITÁLIA S.p.A. que prestam serviços de telecomunicações no 
mercado brasileiro. 

V.      Submissão, no caso de o Acordo de Acionista da TELCO S.p.A. perder a 
validade, bem como no caso da fusão entre a TELCO S.p.A. e a OLÍMPIA S.p.A., de um novo 
instrumento jurídico formal,  contendo as mesmas restrições e  proibições acima citadas,  para 
aprovação prévia da Anatel.

VI.     Vedação do exercício de controle, direto ou indireto, pela  TELEFÔNICA 
S.A.,  sobre  qualquer  empresa  do  Grupo  TIM  no  Brasil,  nos  moldes  determinados  pela 
regulamentação  específica  vigente  neste  País,  ainda  que  a  TELEFÔNICA  S.A.  faça  valer  a 
opção de compra em caso de retirada unilateral provocada por outra empresa acionista.

VII.    Determinação aos elaboradores das pautas de reuniões dos Conselhos de 
Administração da  TELCO S.p.A.,  da  OLÍMPIA  S.p.A.,  da  TELECOM ITÁLIA S.p.A. e da 
TELECOM  ITÁLIA  INTERNATIONAL NV  e  aos  seus  respectivos  presidentes  para  que 
separarem  os  temas  em  pautas  diversas,  sendo,  (i)  uma  suscetível  à  participação  da 
TELEFÔNICA  S.A.,  por  meio  dos  Conselheiros  que  indicar  e  (ii)  outra  não  suscetível  à 
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participação dos Conselheiros, indicados pela TELEFÔNICA S.A. Nas reuniões não suscetíveis 
à  participação  de  Conselheiros  indicados  pela  TELEFÔNICA  S.A.,  os  temas  abordados 
necessariamente deverão dizer respeito matérias que tratem de assuntos relacionados à atuação 
das empresas controladas direta ou indiretamente pela TELECOM ITÁLIA S.p.A. na prestação 
de serviços de telecomunicações no mercado brasileiro e temas diretamente relacionados, sendo 
estes últimos, necessariamente, ligados aos principais em aspectos de estratégia concorrencial, 
tal  como  orçamentos  para  campanhas  de  marketing  e  planos  de  investimento  em 
desenvolvimentos de produtos, ativos (lato sensu), instrumentos, tudo isto em síntese, voltado ao 
desenvolvimento  das  atividades  relacionados  à  atuação  das  empresas  controladas  direta  ou 
indiretamente pela TELECOM ITÁLIA S.p.A. na prestação de serviços de telecomunicações no 
mercado brasileiro.

Art. 2o Determinar às empresas do Grupo TIM no Brasil (TIM CELULAR S.A. e 
TIM NORDESTE S.A.) que apresentem à Anatel, em até 30 (trinta) dias após a publicação do 
Ato  de  anuência,  dos  instrumentos  societários  que  contemplem,  inequivocamente,  os 
condicionamentos estabelecidos, bem como as adequações decorrentes desses condicionamentos, 
sob pena da perda do efeito da anuência ora proposta.

Art. 3o Determinar às empresas do Grupo TIM no Brasil (TIM CELULAR S.A. e 
TIM  NORDESTE S.A.) que encaminhem, em até 30 (trinta)  dias contados da realização de 
reuniões  dos  Conselhos  de  Administração  da  TELCO S.p.A.,  da  OLÍMPIA  S.p.A.,  da 
TELECOM ITÁLIA S.p.A. ou de qualquer outra empresa controlada direta ou indiretamente 
pela  TELECOM  ITÁLIA S.p.A.,  cópia  da  Pautas  e  das  Atas,  em  vernáculo,  das  reuniões 
referidas no inciso VII do artigo 1º;

Art. 4o Determinar à Superintendência de Serviços Privados e à Superintendência 
de Serviços Públicos que procedam, conjuntamente, à análise dos instrumentos societários que 
contemplem, inequivocamente, os condicionamentos estabelecidos e submetam à aprovação do 
Conselho Diretor.

Art.  5o Estabelecer  prazo  de  6  (seis)  meses  para  que  as  partes  submetam  à 
aprovação da Anatel mudanças na proposta atual que garantam a total desvinculação entre a 
VIVO S.A. e as empresas do Grupo TIM no Brasil (TIM CELULAR S.A. e TIM NORDESTE 
S.A);

Art. 6o Estabelecer prazo de 6 (seis) meses, após análise e aceitação da proposta 
de mudança mencionada no art. 5º para que as partes as implementem; 

Art.  7o Determinar  que,  nesse  ínterim,  as  partes  cumpram  as  salvaguardas 
propostas,  bem  como  outras  eventualmente  estabelecidas  pelo  Conselho  Administrativo  de 
Defesa Econômica - CADE, em análise do Ato de Concentração instruído por esta Agência.

Art. 8º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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