
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL

ATA DA 543ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

 Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e nove, às quatorze horas, em sua Sede 
no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco H, Brasília-DF, realizou-se a qüingentésima 
quadragésima  terceira  reunião  do  Conselho  Diretor  da  Agência  Nacional  de 
Telecomunicações, sob a Presidência do Conselheiro Ronaldo Mota Sardenberg e com o 
comparecimento dos Conselheiros Plínio de Aguiar Júnior, Antonio Domingos Teixeira 
Bedran,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi  e  João  Batista  de  Rezende.  Registradas  as 
presenças da Procuradora-Geral Ana Luiza Vieira Valadares Ribeiro, do Ouvidor Nilberto 
Diniz Miranda, da Superintendente Executiva Simone Scholze, da Chefe do Gabinete da 
Presidência Ângela Beatriz Cardoso de Oliveira  Catarcione,  do Assessor do Presidente 
Leandro Cunha da Silveira e da Secretária do Conselho Diretor Cristina Coutinho Moreira. 
Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões:1 - Conselheiro Ronaldo Mota 
Sardenberg. 1.1 -  Recurso Administrativo; Interessado(s):  BRASIL TELECOM S/A x 
GVT LTDA; Processo(s) n. 53500.001137/2002: na Reunião do Conselho Diretor n.º 535,  
de  3/9/09,  o  Conselheiro  Relator,  Plínio  de  Aguiar  Júnior  apresentou  a  Análise  nº  
391/2009-GCPA, de 29/6/09, propondo: a) indeferir os pedidos constantes da Reclamação  
Administrativa  n.°  200290029930,  determinando  seu  arquivamento;  b)  arquivar  o 
Procedimento  Administrativo  n.°  53500.001137/2002;  c)  conhecer  da  Denúncia  n.°  
200290038722 para, no mérito, julgá-la procedente; d) determinar, em conseqüência, a  
instauração do Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - PADO  
em desfavor da BRASIL TELECOM S/A com o objetivo de verificar os indícios de prática  
de infração a dispositivos legais, regulamentares e contratuais; e) determinar à BRASIL 
TELECOM S/A  que  ,  no  relacionamento  com órgãos  da  Administração  Pública,  que  
tenham contratado ou que pretendam contratar serviços de telecomunicações com outras  
prestadoras,  abstenha-se  de  adotar  posicionamentos  que  possam implicar  prejuízos  à  
competição  e  aos  direitos  dos  usuários;  f)  determinar  à  Brasil  Telecom  que,  em 
decorrência,  adote  as  providências  necessárias  ao  esclarecimento  dos  órgãos  da  
Administração Pública com os quais tenha se relacionado sobre os direitos dos usuários,  
especialmente quanto ao direito de livre escolha do prestador de serviços em virtude do  
princípio  da  competição,  comprovando,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  contado  do  
recebimento deste despacho, o cumprimento desta determinação. Nessa mesma Reunião  
n.º 535, o Conselho acolheu o pedido de vista do Conselheiro Presidente, Embaixador 
Ronaldo Mota Sardenberg,  nos  termos do artigo 20 do Regimento Interno da Anatel,  
aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07.  
Na Reunião do Conselho Diretor n.º 536, de 10 de setembro de 2009, o Conselho deferiu  
prorrogação do prazo de vista por sessenta dias, solicitado pelo Conselheiro Presidente.  
Na  presente  Reunião  n.º  543,  o  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota 
Sardenberg, apresentou Voto datado de 4/11/09, cuja conclusão propõe o conhecimento  
do Recurso Administrativo interposto pela Brasil Telecom S.A., em face do Despacho n.º  
211/2003/PBCP/SPB, de 6/6/05,  para, no mérito, negar-lhe provimento. Em seguida à  
leitura  do  referido  voto  pelo  Conselheiro  Presidente,  o  Conselheiro  João  Batista  de  
Rezende solicitou vista dos autos, tendo o Conselho acolhido o seu pedido, nos termos do  
artigo 20 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01,  
alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07; 1.2 - Consulta Pública: Proposta de alteração 
do Regulamento do SMP, no que concerne às regras e condições de prestação de serviço 



em Áreas  com  Continuidade  Urbana;  Processo(s)  n.  53500.013015/2008:  o  Conselho 
acolheu  o  pedido  do  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota  Sardenberg,  
prorrogando o prazo de vista por trinta dias, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do  
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela  
Resolução n.º 489, de 5/12/07;  1.3 -  Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR 
S/A - BA; Processo(s) n. 53554.001075/2003:  o Conselho acolheu o pedido de vista do  
Conselheiro Antonio Domingos Teixeira Bedran, nos termos do artigo 20 do Regimento 
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução 
n.º  489,  de  5/12/07.;  1.4  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TELESP  S/A; 
Processo(s) n. 53504.000910/2003: o Conselho acolheu o pedido de vista do Conselheiro  
Antonio Domingos Teixeira Bedran, nos termos do artigo 20 do Regimento Interno da  
Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 
5/12/07;  1.5  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TELESP  S/A;  Processo(s)  n. 
53504.005980/2006: na Reunião do Conselho Diretor n.º 535, realizada em 3 de setembro  
de  2009,  o  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  apresentou  a  
ANÁLISE  n.º  454/2009-GCAB,  de  25/8/09,  propondo:  a)  conhecer  do  Recurso 
Administrativo interposto pela Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP, CNPJ/MF 
n.º  02.558.157/0001-62,  para,  no  mérito,  dar-lhe  provimento;  e,  b)  determinar  à 
Superintendência de Serviços Privados que analise a importância dos fatos apresentados  
no Relatório de Fiscalização do presente PADO e, caso julgue pertinente, estabeleça uma 
regulamentação  específica.  O  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota 
Sardenberg, nessa mesma reunião, solicitou vista dos autos, nos termos do artigo 20 do 
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela  
Resolução  n.º  489,  de  5/12/07.  Na  Reunião  do  Conselho  Diretor  n.º  536,  de  10  de  
setembro de 2009, o Conselho acatou pedido oral do Conselheiro Presidente, Embaixador  
Ronaldo Mota Sardenberg, prorrogando o prazo de vista do processo referenciado por  
sessenta dias. Pautado o processo para a Reunião do Conselho Diretor n.º 543, realizada 
nesta data, o Conselheiro Presidente, em sede de vista, apresentou voto oral divergente do  
Conselheiro  Relator,  propondo  conhecer  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela  
Telecomunicações de São Paulo S/A – TELESP, CNPJ/MF n.º 02.558.157/0001-62, para,  
no mérito, negar-lhe provimento, , considerando que a concessionária repetiu os mesmos  
argumentos expostos em sua defesa, os quais já foram devidamente apreciados pela área  
técnica por meio do Informe nº 413/2008/PBOAC/PBOA, de 18 de setembro de 200, não  
trazendo  fatos  novos  que  levem  a  uma  reforma  da  decisão  do  Superintendente.  O  
Conselho examinando o processo referenciado, acompanhou por unanimidade o voto vista  
proferido  pelo  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota  Sardenberg,  
deliberando conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELECOMUNICAÇÕES 
DE SÃO PAULO S/A – TELESP,  CNPJ/MF n.º  02.558.157/0001-62,  para,  no mérito,  
negar-lhe provimento, tendo o Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran 
alterando o teor do seu voto originário, acompanhando a conclusão do voto vista supra 
citado;  2  -  Conselheiro  João  Batista  de  Rezende  .  2.1  -  Recurso  Administrativo; 
Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A -  MT;  Processo(s)  n.  53545.000464/2001:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 204/2009-
GCJR,  de  27/10/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela 
BRASIL TELECOM. S.A., CNPJ/MF n.º 76.535.764/0329-32, nos autos do Processo em 
epígrafe,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo  integralmente  a  sanção 
proferida  pelo  Superintendente  de  Serviços  Públicos,  por  meio  do  Despacho  n.º  
1230/2008/PBQI/SPB, de 2 de maio de 2008, nos termos apresentados no item 3.1.1 da  
referida  ANÁLISE;  2.2  -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia; 
Interessado(s): RODRIGUES & BARCAROL LTDA.; Processo(s) n. 53500.010690/2009: 



o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 205/2009-
GCJR, de 27/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de RODRIGUES E BARCAROL 
LTDA, CNPJ/MF n.º 10.431.131/0001-87, para exploração do Serviço de Comunicação  
Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços  
Privados;  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  
regularidade  da  Requerente  junto  ao  erário,  INSS,  FGTS,  devidamente  revalidadas,  
quando  da  expedição  do  Ato  da  autorização;  2.3  -  Autorização  do  Serviço  de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  TV  SHOW  BRASIL  S.A.;  Processo(s)  n. 
53500.013834/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na 
ANÁLISE n.º 206/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de TV  
SHOW BRASIL S.A., CNPJ/MF n.º 23.592.140/0001-00, para exploração do Serviço de 
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência  
de  Serviços  Privados;  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  
comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente  
revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 2.4 - Autorização do Serviço de 
Comunicação Multimídia; Interessado(s): NOVA PORTONET TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA -  ME;  Processo(s)  n.  53500.015596/2009:  o Conselho,  examinando o  processo 
referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  João  
Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 207/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando:  
a) aprovar a solicitação de NOVA PORTONET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA  -  ME,  CNPJ/MF  n.º  07.149.992/0001-62,  para  exploração  do  Serviço  de  
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência  
de  Serviços  Privados;  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  
comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente  
revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 2.5 - Autorização do Serviço de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  CARTECH  INFORMATICA  LTDA; 
Processo(s)  n.  53500.007577/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  208/2009-GCJR,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação de CARTECH INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF n° 10.711.462/0001-70, para  
exploração  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  na  forma  da  minuta  de  Ato  
apresentada pela Superintendência de Serviços Privados; e, b) determinar a apresentação 
de todas  as certidões comprobatórias  da regularidade da Requerente junto ao erário,  
INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 2.6 - 
Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  MILENIUM 
COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  E  SISTEMAS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -  ME; 
Processo(s)  n.  53500.018009/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  209/2009-GCJR,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação  de  MILENIUM  COMÉRCIO  DE  MATERIAIS  E  SISTEMAS  DE 
INFORMÁTICA  LTDA  -  ME,  CNPJ/MF  n.º  03.650.239/0001-03,  para  exploração  do  
Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  na  forma  da  minuta  de  Ato  apresentada  pela  
Superintendência  de  Serviços  Privados;  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  
certidões comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS,  
devidamente revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização;  2.7 -  Pedido de 
Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  RS;  Processo(s)  n. 
53528.001416/2003:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na 
ANÁLISE n.º 213/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando conhecer parcialmente do Pedido 



de  Reconsideração  interposto  pela  BRASIL  TELECOM  S/A,  CNPJ/MF  n.º  
76.535.764/0326-90, nos autos do Processo n.º 53528.001416/2003, tão somente no que  
concerne  aos  pontos  do  recurso  que  combateram  diretamente  a  decisão  anterior  do 
Conselho  Diretor,  e,  nessa  parte,  negar-lhe  provimento,  mantendo  integralmente  os 
termos  da  decisão  proferida  pelo  Conselho  Diretor,  por  meio  do  Despacho  n.º  
1.506/2007-CD;  2.8  -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  TELESP  S/A; 
Processo(s) n. 53504.010159/2006: o Conselheiro Relator solicitou a retirada de pauta do  
processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência, nos termos do artigo  
18 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado  
pela  Resolução  n.º  489,  de  5/12/07;  2.9  -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s): 
A.H.TV  A  CABO  LTDA;  Processo(s)  n.  53500.023184/2005:  o  Conselheiro  Relator 
solicitou a retirada de pauta do processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua  
anuência  nos  termos  do  artigo  18  do  Regimento  Interno  da  Anatel,  aprovado  pela  
Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07; 2.10 - Recurso 
Administrativo;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  DF;  Processo(s)  n. 
53500.004182/2003:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na 
ANÁLISE  n.º  210/2009-GCJR,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do  Recurso 
Administrativo interposto pela BRASIL TELECOM S.A., CNPJ/MF n° 76.535.764/0326-
90, nos autos do Processo n.° 53500.004182/2003, para, no mérito, negar-lhe provimento; 
b) declarar, de ofício, a incidência da prescrição qüinqüenal, com fundamento no artigo  
1° da Lei n° 9.873/99, com o conseqüente arquivamento dos autos do processo, afastando-
se a aplicação da sanção de multa à BRASIL TELECOM S.A., e, c) determinar que os  
autos sejam encaminhados à Corregedoria da Anatel, para que a autoridade competente  
avalie a eventual necessidade de apuração de falta funcional, com fundamento no art.  
129, III e IV, do Regimento Interno desta Agência, c/c o art. 1°, caput, da Lei n° 9.873/9; 
2.11  -  Anuência  Prévia  para  Alienação  de  Bens  Reversíveis;  Interessado(s):  CTBC 
TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.010950/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  João  
Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 215/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando:  
a) conceder a anuência solicitada para os bens identificados no patrimônio pelos números  
67942-0, 67878-0, 67964-5, 66382-2, 221377-2, 62116-5, 96234-1, 65487-1 e 221375-1;  
e, b) registrar que os recursos provenientes da alienação dos bens objeto da presente  
anuência prévia deverão ser depositados em conta bancária vinculada, nos termos do art.  
17 do Regulamento de Controle de Bens Reversíveis, aprovado pela Resolução. n° 447,  
de19 de outubro de 2006;  2.12 -  Anuência Prévia; Interessado(s): BRASIL TELECOM 
S/A; Processo(s)  n.  53500.022631/2007:  o Conselheiro Relator solicitou a retirada de 
pauta do processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência nos termos  
do  artigo  18  do  Regimento  Interno  da  Anatel,  aprovado  pela  Resolução  n.º  270,  de  
19/7/01,  alterado  pela  Resolução  n.º  489,  de  5/12/07;  2.13  -  Anuência  Prévia  para 
Alienação de Bens Reversíveis; Interessado(s): BRASIL TELECOM S/A; Processo(s) n. 
53500.029167/2008:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na 
ANÁLISE n.º 217/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando: a) deferir o pedido de anuência  
prévia  apresentado  pela  empresa  BRASIL  TELECOM  S/A,  CNPJ/MF  n.º  
76.535.764/0322-66, para os itens relacionados nos autos como equipamentos e peças de  
reposição não mais alocados ao serviço concedido; b) denegar a anuência prévia para a  
alienação do bem sob número de imobilizado n.°  870000013361,  com fundamento no  
Informe  n°  580/2008-PBOAC/PBOA,  de  06/11/08;  e,  c)  registrar  que  os  recursos  
provenientes  da  alienação  dos  bens  objeto  da  presente  anuência  prévia  deverão  ser  
depositados  em conta  bancária  vinculada,  nos  termos  do  art.  17  do  Regulamento  de 



Controle e Bens Reversíveis, aprovado pela Res. n° 447, de 19 de outubro de 2006; 2.14 - 
Recurso Administrativo; Interessado(s): NORTE BRASIL TELECOM S/A; Processo(s) n. 
53575.000174/2001:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na 
ANÁLISE  n.º  218/2009-GCJR,  de  29/10/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso 
Administrativo  interposto  pela  NORTE  BRASIL  TELECOM  S.A.,  CNPJ/MF  n.°  
02.260.778/0001-65, em face de decisões proferidas nos Despachos de fls. 20 e 63 dos  
presentes autos, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida;  
2.15  -  Autorização  do  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado;  Interessado(s):  DIGI 
SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA; Processo(s) n. 53500.028597/2008:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 219/2009-
GCJR,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  solicitação  de  DIGI  SOLUÇÕES  DE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ/MF n.º 06.126.611/0001-67, para exploração do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral  -  STFC, na  
forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Públicos; e, b)  
determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  regularidade  da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do  Ato da  autorização;  2.16  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  GLOINFO 500 
SOLUÇÕES EM TELEMÁTICA LTDA; Processo(s) n. 53512.001067/2007: o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 220/2009-GCJR,  
de 29/10/09, deliberando: a) conhecer do Recurso Administrativo interposto pela empresa  
GLOINFO 500 SOLUÇÕES EM TELEMÁTICA LTDA., CNPJ/MF n° 03.721.699/0001-
77,  em  face  da  decisão  do  Superintendente  de  Radiofreqüência  e  Fiscalização,  
consubstanciada  no  Despacho  s/n  de  10/06/08,  fl.  97,  para,  no  mérito,  negar-lhe  
provimento, mantendo-se integralmente a decisão exarada no Despacho s/n° 18/12/07, fl.  
45, vez que restou comprovada a ausência de licença de funcionamento das estações de 
n.ºs.  689391056  e  689391064,  situadas  em  Cachoeiro  de  Itapemirim,  no  Estado  do  
Espírito Santo, caracterizando descumprimento do disposto nos arts. 51 e 162 da Lei n°  
9.472, de16 de julho de 1997, e no art. 27 do Regulamento do Serviço de Comunicação  
Multimídia (SCM), aprovado pela Resolução n° 272, de 9 de agosto de 2001, conforme  
proposto pelo Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização; 2.17 - Prorrogação de 
Prazo;  Interessado(s):  NEXTEL  TELECOMUNICAÇÕES  DE  LONGA  DISTÂNCIA 
LTDA; Processo(s) n. 53500.005227/2009: o Conselheiro Relator solicitou a retirada de  
pauta do processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência nos termos  
do  artigo  18  do  Regimento  Interno  da  Anatel,  aprovado  pela  Resolução  n.º  270,  de  
19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07; 2.18 - Alteração de Contrato Social; 
Interessado(s):  OTS  -  OPTION  TELECOM  SERVIÇOS  DE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA;  Processo(s)  n.  53500.016559/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  João  
Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 214/2009-GCJR, de 29/10/09, deliberando 
aprovar a alteração do Contrato Social da OTS - OPTION TELECOM SERVIÇOS DE  
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,  inscrita  no  CNPJ/MF sob  o  n.°  07.831.569/0001-48,  
autorizada  à  prestação  do  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado,  destinado  ao  uso  do  
público em geral - STFC, nas Modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN e  
Longa Distância Internacional - LDI, nas Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas -  
PGO, contemplando a abertura de filiais, a nova distribuição de seu capital social e a  
alteração  do  objeto  social  da  Prestadora,  na  forma  descrita  no  processo  n.°  
53500.028597/2008;  2.19  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TELESP  S/A; 
Processo(s)  n.  53504.015873/2004:  o Conselho acolheu o pedido do Conselheiro João 



Batista de Rezende, prorrogando o prazo de vista por trinta dias, nos termos do artigo 20,  
parágrafo  2º,  do  Regimento  Interno  da  Anatel,  aprovado  pela  Resolução  n.º  270,  de  
19/7/01,  alterado pela  Resolução n.º  489,  de  5/12/07;  2.20  -  Recurso  Administrativo; 
Interessado(s): TELESP S/A; Processo(s) n. 53504.013547/2004:  o Conselho acolheu o  
pedido do Conselheiro João Batista de Rezende, prorrogando o prazo de vista por trinta  
dias, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Anatel, aprovado 
pela  Resolução n.º  270,  de  19/7/01,  alterado pela  Resolução n.º  489,  de  5/12/07;  3 - 
Conselheiro  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran.  3.1  -  Autorização  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia; Interessado(s): LEOVIN INTERNET PROVIDER LTDA - ME; 
Processo(s)  n.  53500.018727/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 591/2009-GCAB, de 23/10/09, deliberando: a)  
aprovar  a  solicitação  LEOVIN  INTERNET  PROVEDER  LTDA  -  ME,  CNPJ/MF  n.°  
07.225.068/0001-18, para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na forma 
da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  regularidade  da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do  Ato  da  autorização;  3.2  -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia; 
Interessado(s):  FASTSOFT  INFORMÁTICA  LTDA  -  ME;  Processo(s)  n. 
53500.017125/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos Teixeira  Bedran,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  592/2009-GCAB,  de  23/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação de FASTSOFT INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ/MF n.° 74.073.511/0001-70, 
para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia,  na forma da minuta de Ato  
apresentada  pela  Superintendência  de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  determinar  a  
apresentação de todas as certidões comprobatórias da regularidade da Requerente junto 
ao  erário,  INSS,  FGTS,  devidamente  revalidadas,  quando  da  expedição  do  Ato  da  
autorização;  3.3 -  Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia;  Interessado(s): 
SCNET  EQUIPAMENTOS  DE  INFORMÁTICA  LTDA  -  ME;  Processo(s)  n. 
53500.019229/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos Teixeira  Bedran,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  593/2009-GCAB,  de  23/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação de SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ/MF n.°  
07.562.969/0001-03, para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na forma 
da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  regularidade  da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do  Ato  da  autorização;  3.4  -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia; 
Interessado(s):  EMTEC  EMPRESA  DE  TECNOLOGIA  EMPREENDIMENTOS  DE 
COMUNICAÇÕES  E  INFORMÁTICA  LTDA;  Processo(s)  n.  53500.018010/2009:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º  
594/2009-GCAB, de 13/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação EMTEC EMPRESA 
DE  TECNOLOGIA  EMPREENDIMENTOS  DE  COMUNICAÇÕES  E  INFORMÁTICA 
LTDA-EPP,  CNPJ/MF  n.°  07.777.792/0001-54,  para  exploração  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência  
de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  
comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente  
revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 3.5 - Autorização do Serviço de 
Comunicação Multimídia; Interessado(s): NTLNET TELECOM INFORMÁTICA LTDA - 
ME;  Processo(s)  n.  53500.020758/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo 



referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  595/2009-GCAB,  de  23/10/09,  
deliberando:  a)  aprovar  a  solicitação  de  NTLNET  TELECOMUNICAÇÕES 
INFORMÁTICA  LTDA-ME,  CNPJ/MF  n.°  10.661.710/0001-16,  para  exploração  do  
Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  na  forma  da  minuta  de  Ato  apresentada  pela  
Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b) determinar a apresentação de todas  
as certidões comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS,  
devidamente revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 3.6 - Autorização 
do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  PORTAL  INTERNET  E 
SERVIÇOS LTDA - ME; Processo(s) n. 53500.020866/2009: o Conselho, examinando o  
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  596/2009-GCAB,  de  
23/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de PORTAL INTERNET E SERVIÇOS -  
LTDA-ME,  CNPJ/MF  n.°  08.149.812/0001-05,  para  exploração  do  Serviço  de  
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência  
de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  
comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente  
revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 3.7 - Autorização do Serviço de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  JOELI  T.  RIBEIRO  &  CIA  LTDA.  -  ME; 
Processo(s)  n.  53500.020008/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 597/2009-GCAB, de 23/10/09, deliberando: a)  
aprovar  a  solicitação  de  JOELI  T.  RIBEIRO  &  CIA  LTDA  -  ME,  CNPJ/MF  n.°  
08.832.050/0001-47, para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na forma 
da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  regularidade  da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do  Ato  da  autorização;  3.8  -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia; 
Interessado(s):  RADAR WISP LTDA; Processo(s)  n.  53500.018404/2009:  o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  
598/2009-GCAB, de 23/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação da empresa RADAR 
WISP  LTDA,  CNPJ/MF  n.°  10.242.083/0001-89,  para  exploração  do  Serviço  de  
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência  
de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  
comprobatórias da regularidade da Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente  
revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 3.9 - Autorização do Serviço de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  SSM  TELECOMUNICAÇÃO  LTDA; 
Processo(s)  n.  53500.016490/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 599/2009-GCAB, de 23/10/09, deliberando: a)  
aprovar  a  solicitação  de  SSM  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.,  CNPJ/MF  n.° 
10.870.118/0001-24, para exploração do Serviço de Comunicação Multimidia, na forma 
da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
determinar  a  apresentação  de  todas  as  certidões  comprobatórias  da  regularidade  da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do  Ato  da  autorização;  3.10  -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia; 
Interessado(s):  J.  E.  RODRIGUES  DE  OLIVEIRA  -  ME;  Processo(s)  n. 
53500.016386/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos Teixeira  Bedran,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  600/2009-GCAB,  de  23/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  



solicitação J. E. RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME, CNPJ/MF n.° 09.140.900/0001-09,  
para exploração do Serviço de Comunicação Multimídia,  na forma da minuta de Ato  
apresentada  pela  Superintendência  de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  determinar  a  
apresentação de todas as certidões comprobatórias da regularidade da Requerente junto 
ao  erário,  INSS,  FGTS,  devidamente  revalidadas,  quando  da  expedição  do  Ato  da  
autorização; 3.11 - Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; Interessado(s): F. 
G. JUNQUEIRA - ME; Processo(s) n. 53500.018721/2009:  o Conselho, examinando o  
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  601/2009-GCAB,  de  
23/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de F. G. JUNQUEIRA - ME., CNPJ/MF  
n.°  10.310.323/0001-35,  para  exploração  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  na 
forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV);  
e, b) determinar a apresentação de todas as certidões comprobatórias da regularidade da  
Requerente junto ao erário, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição  
do Ato da autorização;  3.12 -  Pedido de Reconsideração; Interessado(s): TELESP S/A e 
TELESUL S/A; Processo(s) n. 53500.015675/2006: o Conselho acolheu o pedido de vista  
do Conselheiro Presidente, Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, nos termos do artigo  
20 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado  
pela  Resolução  n.º  489,  de  5/12/07;  3.13  -  Procedimento  para  Apuração  de 
Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO RADIO DO 
CIDADÃO;  Processo(s)  n.  53542.004141/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo  
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  587/2009-GCAB,  de  23/10/09,  
deliberando: a) afastar a sanção de caducidade das autorizações para prestar o Serviço  
Rádio do Cidadão e arquivar o processo, para as entidades que quitaram seus débitos ou  
que  efetuarem a  quitação de  seus  débitos,  relativos  ao  Fistel,  até  a  data  limite  para  
apresentação  de  recurso;  b)  aplicar  a  sanção  de  caducidade  das  autorizações  para  
prestar  o  Serviço  Rádio  do  Cidadão  às  demais  entidades  que,  após  regularmente  
notificadas,  não  regularizarem  seus  débitos  relativos  ao  Fistel;  e,  c)  recomendar  à  
Superintendência de Serviços Privados que adote providências no sentido de efetuar a 
cobrança dos valores devidos pelas entidades. A extinção da autorização não exime a 
entidade de suas obrigações para com terceiros, nem prejudica a apuração de eventuais 
infrações  cometidas  ou  a  cobrança  de  valores  devidos  à  Anatel;  3.14  -  Recurso 
Administrativo; Interessado(s): EMBRATEL S/A; Processo(s) n. 53548.000871/2004:  o 
Conselho  acolheu  o  pedido  de  vista  do  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  
Mota Sardenberg, nos termos do artigo 20 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela  
Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07; 3.15 - Recurso 
Administrativo;  Interessado(s):  GVT  LTDA;  Processo(s)  n.  53500.015999/2005:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º  
603/2009-GCAB,  de  23/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do  Recurso  Administrativo  
interposto pela GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., CNPJ/MF n.° 03.420.926/0002-
05, nos autos do processo referenciado, e determinar o seu arquivamento em razão da  
perda de objeto; e, b) determinar à Superintendência de Serviços Públicos que instaure  
PADO contra a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., CNPJ/MF n.° 03.420.926/0002-
05,  em  face  do  não  cumprimento,  no  prazo,  dos  termos  do  Despacho  n.°  
251/2005/PBQI/SPB, de 7/10/2005, pelas razões e justificativas contidas no item 3.2 desta 
Análise;  3.16  -  Atribuição  e  Destinação  de  Faixas  de  Radiofreqüências  ao  SMP; 
Processo(s) n. 53500.007846/2008: o Conselheiro Relator solicitou a retirada de pauta do  
processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência nos termos do artigo  
18 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado  



pela  Resolução n.º  489,  de  5/12/07;  3.17  -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s): 
ABTA; Processo(s) n. 53500.020640/2004:  na Reunião do Conselho Diretor n.º 533, de 
20  de  agosto  de  2009,  a  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
apresentou a ANÁLISE n.º 426/2009-GCER, de 14/8/09, propondo: a) receber o Pedido de  
Reconsideração  apresentado  pela  ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  TELEVISÃO  POR 
ASSINATURA (ABTA) em face de parte da Resolução n.º 528, de 17/4/09, como Pedido de  
Anulação;  b)  que  a  Superintendência  de  Serviços  de  Comunicação  de  Massa  (SCM)  
instaure procedimento de anulação de ato administrativo, nos termos dos artigos 66 e 67  
do Regimento Interno da Anatel, relativo à Resolução n.º 528, de 17/4/09, que alterou o  
Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes, dos Serviços de Televisão  
por  Assinatura,  aprovado  pela  Resolução  n.º  488,  de  3/12/07;  c)  que,  depois  de 
devidamente instruído pela SCM, o referido procedimento de anulação seja encaminhado 
para a Procuradoria Federal Especializada da Anatel para sua manifestação, nos termos  
do artigo 34, parágrafo 6º do RI; e, d) que sejam juntados aos autos do processo em tela  
as conclusões do Grupo de Trabalho criado pela Portaria n.º 57, de 4/2/09, e o parecer do 
Conselho Consultivo da Anatel, aprovado em 13/2/09. Nessa mesma Reunião, o Conselho 
acolheu  o  pedido  de  vista  do  Conselheiro  Plínio  de  Aguiar  Júnior,  e  na  Reunião  do  
Conselho Diretor n.º 534, de 26/8/09, o Conselho acolheu o pedido de prorrogação do  
prazo de vista  por  vinte  e  dois  dias,  nos  termos do artigo 20,  parágrafos 1º  e  2º  do  
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela  
Resolução n.º 489, de 5/12/07. Na Reunião do Conselho Diretor n.º 537, de 17/9/09, o  
Conselheiro  Plínio  de  Aguiar  Júnior  apresentou  VOTO  escrito,  datado  de  3/9/09,  
propondo: a) o recebimento do Pedido de Reconsideração apresentado pela Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA, como direito de petição previsto no inciso  
XXXIV, “a”, do artigo 5º, da Constituição Federal; b) o encaminhamento do Regulamento  
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de TV por Assinatura,  
aprovado  na  forma  do  Anexo  à  Resolução  n.º  528,  de  17/4/09,  ao  Conselho  de  
Comunicação Social para seu conhecimento; c) o indeferimento do pedido da ABTA de  
reforma dos  artigos  29 e  30,  do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos  
Assinantes dos Serviços de TV por Assinatura, aprovado na forma do Anexo à Resolução  
n.º 528, de 17/4/09; d) o indeferimento do pedido da ABTA de revogação do parágrafo 4º,  
do  artigo  16,  do  Regulamento  de  Proteção e  Defesa dos  Direitos  dos  Assinantes  dos  
Serviços de TV por Assinatura, aprovado na forma do Anexo à Resolução n.º  528, de  
17/4/2009; e, e) o indeferimento do pedido da ABTA de juntada aos autos das conclusões  
do Grupo de Trabalho constituído por meio da Portaria n.º 57, de 4/2/09. Nessa mesma 
Reunião n.º 537, o Conselho acolheu o pedido de vista do Conselheiro João Batista de  
Rezende,  nos termos nos termos do artigo 20,  parágrafo 1º,  do Regimento Interno da  
Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 
5/12/07  .  Na Reunião do  Conselho  Diretor  n.º  541,  de  22/10/09,  o  Conselheiro  João  
Batista  de  Rezende,  em sede de  vista,  apresentou a ANÁLISE n.º  183/2009-GCJR,  de  
16/10/09,  propondo  acompanhar  o  voto  do  Conselheiro  Plínio  de  Aguiar  Júnior,  e,  
adicionalmente, determinar à Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa  
que  apresente  ao  Conselho  Diretor,  em  30  (trinta)  dias,  proposta  fundamentada  de  
Súmula sobre os pontos controvertidos do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos  
dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura. O Conselho, na referida Reunião  
n.º  541,  de  22/10/09,  acolheu  o  pedido  de  vista  do  Conselheiro  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran. Na Reunião do Conselho Diretor n.º  543, de 4/11/09,  o Conselheiro  
Antonio Domingos Teixeira Bedran, em sede de vista, proferiu voto oral acompanhando o 
voto do Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior com a providência adicional sugerida pelo  
Conselheiro João Batista de Rezende. Igualmente se manifestou oralmente o Conselheiro 
Presidente,  Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg.  A Conselheira Emília Maria Silva  



Ribeiro Curi manteve seu voto, nos termos da ANÁLISE n.º 426/2009-GCER, de 14/8/09.  
Nesses termos, por quatro votos a um, o Conselho, examinando o processo referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, de 3/9/09,  
adicionado  pela  providência  complementar  contida  na  ANÁLISE  n.º  183/2009-GCJR,  
deliberando:  a)  receber  o  Pedido  de  Reconsideração  apresentado  pela  Associação 
Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA, como direito de petição previsto no inciso  
XXXIV, “a”, do artigo 5º,  da Constituição Federal; b) encaminhar o Regulamento de  
Proteção  e  Defesa  dos  Direitos  dos  Assinantes  dos  Serviços  de  TV  por  Assinatura,  
aprovado  na  forma  do  Anexo  à  Resolução  n.º  528,  de  17/4/09,  ao  Conselho  de  
Comunicação Social para seu conhecimento; c) indeferir o pedido da ABTA de reforma 
dos artigos 29 e 30, do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos  
Serviços de TV por Assinatura, aprovado na forma do Anexo à Resolução n.º  528, de  
17/4/09; d) indeferir o pedido da ABTA de revogação do parágrafo 4º, do artigo 16, do  
Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de TV por  
Assinatura, aprovado na forma do Anexo à Resolução n.º 528, de 17/4/2009; e) indeferir o  
pedido da ABTA de juntada aos autos das conclusões do Grupo de Trabalho constituído  
por meio da Portaria n.º 57, de 4/2/09; e, f) determinar à Superintendência de Serviços de  
Comunicação de Massa que apresente ao Conselho Diretor, em 30 (trinta) dias, proposta  
fundamentada de Súmula sobre os pontos controvertidos do Regulamento de Proteção e  
Defesa  dos  Direitos  dos  Assinantes  dos  Serviços  de  Televisão  por  Assinatura;  3.18  - 
Pedido de Reconsideração; Interessado(s): KONECTA x TELEFÔNICA; Processo(s) n. 
53500.025308/2006: na Reunião do Conselho Diretor n.º 537, de 17/9/09, o Conselheiro  
Relator, Plínio de Aguiar Júnior, apresentou a ANÁLISE n.º 483/2009-GCPA, de 11/9/09,  
propondo  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  interposto  pela  
TELECOMUNCIAÇÕES  DE  SÃO  PAULO  –  TELESP,  para,  no  mérito,  negar-lhe  
provimento, mantendo os termos do Ato n.º 100, de 12 de janeiro de 2009. Nessa mesma 
Reunião n.º 537, o Conselho acolheu o pedido de vista do Conselheiro Antonio Domingos  
Teixeira Bedran, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Regimento Interno da Anatel,  
aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07.  
Na Reunião do Conselho Diretor n.º 538, de 24/9/09, o Conselho acolheu o pedido do  
Conselheiro Antonio Domingos Teixeira Bedran de prorrogação do prazo de vista por  
trinta dias, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do Regimento Interno da Anatel. Nesta  
Reunião  do  Conselho  Diretor  n.º  543,  de  4/11/09,  o  Conselheiro  Antonio  Domingos 
Teixeira Bedran, apresentou voto oral acompanhando o Conselheiro Relator Plínio de  
Aguiar  Júnior.  O  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou,  por 
unanimidade, o voto e os fundamentos do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
483/2009-GCPA,  de  11/9/09,  deliberando  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração 
interposto pela TELECOMUNCIAÇÕES DE SÃO PAULO – TELESP, para, no mérito,  
negar-lhe provimento, mantendo os termos do Ato n.º 100, de 12 de janeiro de 2009; 3.19 - 
Pedido de Reconsideração; Interessado(s): BRASIL TELECOM S/A - AC; Processo(s) n. 
53500.013565/2005, 53500.016216/2005 e 53500.017229/2005: o Conselho, examinando 
o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  590/2009-GCAB,  de  
23/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  dos  Pedidos  de  Reconsideração  interpostos  pela  
BRASIL TELECOM S/A – FILIAL ACRE, CNPJ/MF n.º  76.535.764/0001-43, para,  no 
mérito, negar-lhes provimento; e, b) expedir Despacho deste Conselho Diretor, conforme  
minuta constante do Anexo à referida ANÁLISE, e notificar a parte interessada da decisão  
tomada;  3.20  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TELESP  CELULAR  S/A; 
Processo(s)  n.  53504.000400/2000:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran,  contidos na ANÁLISE n.º  589/2009-GCAB, de 23/10/09,  deliberando 



conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELESP CELULAR S.A., CNPJ/MF 
n° 02.319.126/0001-59, executante do Serviço Móvel Pessoal, contra Despacho s/n°, do  
Superintendente de Radiofreqüência e Fiscalização, datado de 12 de dezembro de 2007,  
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, pelas razões e justificativas constantes da  
referida Análise, e em conformidade com os Informes n° 405/2008-ER01SP/ER01, de 5  
junho de 2008, e n° 841/2009-ER01SP/ER01, de 26 de agosto de 2009, mantendo-se a 
infração  referente  à  altura  da  estação  diversa  da  autorizada  (item  5.5.1.  da  Norma 
20/1996), pelos seus próprios fundamentos; 3.21 - Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC 
TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.031669/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  588/2009-GCAB,  de  23/10/09,  
deliberando: a) anuir ao pedido de Anuência Prévia apresentado pela COMPANHIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES  BRASIL  CENTRAL  -  CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n° 
71.208.516/0001-74, observando que os recursos provenientes da alienação dos referidos 
bens deverão ser depositados em conta bancária vinculada aberta para esse fim, até a  
definitiva aplicação dos recursos na concessão, conforme previsto na Cláusula 22.1., § 5°,  
do Contrato de Concessão, e nos artigos 15 e 17 do Regulamento de Controle de Bens  
Reversíveis (RBR), aprovado pela Resolução n° 447, de 19 de outubro de 2006, pelas  
razões  e  fundamentos  constantes  no  Informe  n°  672/2008PBOAC/PBOA,  de  4  de  
dezembro de 2008; e, b) que a Superintendência de Serviços Públicos fiscalize a conta  
vinculada,  conforme  dispõe  o  art.  17  do  RCBR,  e  o  Parecer  n°  896/2009/ALM/PFE-
Anatel,  de  13/7/2009;  3.22  -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL 
TELECOM S/A; Processo(s) n. 53528.005541/2004: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  604/2009-GCAB,  de  29/10/09,  
deliberando: a) conhecer do. Pedido de Reconsideração interposto por Brasil Telecom 
S.A. - RS, CNPJ/MF n° 76.535.764/0002-24, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo  
Comutado, no Setor 29 do Plano Geral de Outorgas, nos autos do processo referenciado,  
contra o Despacho n° 3447/2009-CD, de 20 de maio de 2009, para, no mérito, negar-lhe  
provimento; e, b) expedir Despacho deste Conselho Diretor, conforme minuta constante  
do Anexo, e notificar a parte interessada da decisão tomada;  3.23 -  Anuência Prévia; 
Interessado(s):  CTBC  TELECOM  e  ENGESET  ENGENHARIA  E  SERVIÇOS  DE 
TELECOMUNICAÇÕES  S/A;  Processo(s)  n.  53500.030903/2008:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  
605/2009-GCAB, de 29/10/09, deliberando: a) anuir ao pedido de anuência prévia para a 
celebração dos Contratos de Prestação de Serviços entre a  Concessionária do STFC,  
Companhia de Telecomunicações do Brasil  Central -  CTBC TELECOM, CNPJ/MF n°  
71.208.516/0001-74  e  ENGESET  -  Engenharia  e  Serviços  de  Telecomunicações  S.A.,  
CNPJ/MF  n°  08.162.032/0001-03  (CONT/CSR/002/2008  e  CONT/CGT/007/2008),  
LOPTITEL  -  Serviços  em  Redes  de  Telecomunicações  Ltda  -  ME,  CNPJ/MF  n.º  
04.984.935/0001-00  (CONT/CSR/002/2008A)  e,  ESTAÇÃO  -  Engenharia  de  
Telecomunicações Ltda., CNPJ/MF n.º 05.762.222/0001-65 (CONT/CSR/003/2008), nos  
autos  do  Processo  n°  53500.030903/2008;  e,  b)  determinar  à  Superintendência  de  
Serviços  Públicos  que  analise  a  execução  dos  contratos  em  tela,  exigindo  da  
Concessionária  a  apresentação  de  todas  as  informações  devidas  estabelecidas  no 
Regulamento  de  Controle  de  Bens  Reversíveis,  inclusive  quanto  aos  valores  dos  bens  
adquiridos e, eventualmente, substituídos, conforme previsto na Cláusula 22.1., § 5°, do  
Contrato  de  Concessão,  e  nos  artigos  15  a  17  do  Regulamento  de  Controle  de  Bens  
Reversíveis (RBR), aprovado pela Resolução n° 447, de 19 de outubro de 2006, pelas  
razões  e  fundamentos  constantes  no  Informe  n°  107/2009-  PBOAC/PBOA,  de  27  de  



fevereiro de 2009; 3.24 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): BRASIL TELECOM 
S/A;  Processo(s)  n.  53528.001985/2004:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  606/2009-GCAB,  de  29/10/09,  
deliberando:  a)  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  apresentado  pela  empresa  
BRASIL TELECOM S.A. – FILIAL-RS, CNPJ/MF n.º 76.535.764/0002-24, nos autos do 
processo  referenciado,  para,  no  mérito,  dar-lhe  provimento  parcial;  b)  determinar  à  
Superintendência de Serviços Públicos que reveja a sanção de multa aplicada à Brasil  
Telecom pelo descumprimento do disposto nos arts. 44, §2º, e 46, §1º, do Regulamento dos  
Serviços  de  Telecomunicações,  no  sentido  de  excluir  do  valor  aplicado  a  parte  
correspondente  ao  tempo  de  descontinuidade  na  prestação  do  serviço,  decorrente  do  
incêndio ocorrido na central telefônica de Santana do Livramento; e, c) que o Conselho 
Diretor determine a aplicação da sanção de multa pelo descumprimento do disposto no 
art. 27 do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, bem como a aplicação da  
sanção  de  multa,  pelo  descumprimento  do  disposto  nos  arts.  44,  §2º,  e  46,  §1º,  do 
Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, no valor resultante a ser determinado 
conforme item “b” acima;  3.25 -  Anuência Prévia; Interessado(s): TELECOM SOUTH 
AMÉRICA S/A; Processo(s) n. 53500.015062/2009: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  607/2009-GCAB,  de  29/10/09,  
deliberando  aprovar  a  solicitação  de  Anuência  Prévia  apresentada  pela  empresa  
TELECOM SOUTH AMERICA S.A - TESA, CNPJ/MF n.° 02.777.002/0001-17, nos autos  
do  Processo  n.°  53500.015062/2009,  na  forma  da  minuta  de  Ato  apresentado  
conjuntamente  pela  Superintendência  de  Serviços  Privados  e  Superintendência  de  
Serviços Públicos; 3.26 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): BRASIL TELECOM 
S/A  -  DF;  Processo(s)  n.  53500.032990/2005:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  608/2009-GCAB,  de  29/10/09,  
deliberando:  a)  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  interposto  por  BRASIL  
TELECOM  S.A.  -  DF,  CNPJ/MF  n°  76.535.764/0326-90,  Concessionária  do  Serviço  
Telefônico  Fixo  Comutado,  no  Setor  26  do  Plano  Geral  de  Outorgas,  nos  autos  do  
processo referenciado, contra o Despacho n° 3.049/2009-CD, de 5 de maio de 2009, para,  
no  mérito,  negar-lhe  provimento;  e,  b)  expedir  Despacho  deste  Conselho  Diretor,  
conforme minuta constante do Anexo, e notificar a parte interessada da decisão tomada;  
3.27  -  Processo  Administrativo  ;  Interessado(s):  CELULAR  CRT S/A;  Processo(s)  n. 
53528.000940/2000:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos Teixeira  Bedran,  
contidos  na  ANÁLISE n.º  612/2009-GCAB,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do 
Recurso  Administrativo  e  das  Alegações  interpostas  pela  VIVO  S.A.,  CNPJ/MF  n.° 
02.449.992/0001-64,  na  qualidade  de  sucessora  por  incorporação dá  CELULAR CRT  
S/A., CNPJ/MF n.° 02.603.554/0001-09, em face das decisões proferida no Despacho s/n.°  
do  Superintendente  de  Radiofreqüência  e  Fiscalização  e  das  Alegações  e,  no  mérito,  
negar-lhes  provimento;  e,  b)  reformar  a  decisão  do  Despacho do  Superintendente  de  
Radiofreqüência e Fiscalização s/n.°, datado de 30/12/2004, com fundamento no art. 64 
da Lei n° 9.784, de 29/01/1999, modificando a sanção de Advertência para a sanção de  
Multa, por ter sido constatada a Ausência de Licença de Funcionamento de radioenlace  
associado ao SMP, caracterizando infração ao artigo 162 da LGT, de natureza grave,  
ante  os  termos  dos  arts.  173  e  176  da  LGT;  3.28  -  Pedido  de  Reconsideração; 
Interessado(s):  ISAIAS CARNEVAL ROSALES; Processo(s)  n.  53504.007699/2008:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º  



611/2009-GCAB,  de  29/10/09,  deliberando  reformar  o  conteúdo  do  Ato  n°  1057,  de  
3/3/2009, para afastar a sanção de caducidade da autorização para prestar o Serviço 
Rádio do Cidadão, em relação à entidade ISAÍAS CARNEVAL ROSALES, CNPJ/CPF n° 
442.578.640-87, que quitou seus débitos relativos ao Fistel; 3.29 - Autorização do Serviço 
Telefônico  Fixo  Comutado;  Interessado(s):  AMERICANA  TELECOM  LTDA.; 
Processo(s)  n.  53500.012662/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 609/2009-GCAB, de 29/10/09, deliberando: a)  
aprovar  a  solicitação  da  empresa  AMERICANA  TELECOM  LTDA.,  CNPJ/MF  n.° 
09.444.161/0001-49,  nos  autos  do  processo  referenciado,  na  forma da minuta  de  ato  
apresentada pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  (SPB),  para  que  possa  vir  a  
prestar  o  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado  destinado  ao  uso  do  público  em  geral  
(STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI),  
nas  Regiões  I,  II  e  III  do  Plano Geral  de  Outorgas  (PGO);  e,  b)  exigir  da  empresa  
interessada a apresentação de todas as certidões comprobatórias de sua regularidade  
junto ao Erário Público, INSS, FGTS, devidamente revalidadas, quando da expedição do  
Ato  da  Autorização;  3.30  -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL 
TELECOM S/A -  DF;  Processo(s)  n.  53500.032422/2004:  o  Conselho,  examinando o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  613/2009-GCAB,  de  
29/10/09,  deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela BRASIL  
TELECOM  S.A.  -  DF,  CNPJ/MF n.°  76.535.764/0326-90,  Concessionária  do  Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC), no Setor 26, Região 11, do Plano Geral de Outorga 
(PGO),  nos  autos  do  Processo  n.°  53500.032422/2004,  para,  no  mérito,  negar-lhe  
provimento, mantendo os termos da decisão contida no Despacho n.° 3.052/2009-CD, de  
5/5/2009, pelas razões e justificativas constantes da referida Análise;  3.31 -  Pedido de 
Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  RO;  Processo(s)  n. 
53581.000921/2004:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos Teixeira  Bedran,  
contidos na ANÁLISE n.º 614/2009-GCAB, de 29/10/09, deliberando conhecer do Pedido 
de  Reconsideração  interposto  pela  BRASIL  TELECOM  S.A.  -  Rondônia,  CNPJ/MF 
n.'76.535.764/0323-47, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), no  
Setor  27,  Região  II,  do  Plano  Geral  de  Outorga  (PGO),  nos  autos  do  Processo  n.°  
53581.000921/2004,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo  os  termos  da 
decisão  contida  no  Despacho  n.°  4.228/2009-CD,  de  17/6/2009,  pelas  razões  e  
justificativas  constantes  da  referida  Análise  ;  3.32  -  Pedido  de  Reconsideração; 
Interessado(s): GRUPO TIM; Processo(s) n. 53500.005750/2003: o Conselho, examinando 
o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  615/2009-GCAB,  de  
29/10/09, deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pelas empresas  
TIM  NORDESTE  S.A.,  CNPJ/MF  n.°  01.009.686/0001-44  e  TIM  CELULAR  S.A.,  
CNPJ/MF n.° 04.206.050/0001-80, Autorizadas do Serviço Móvel Pessoal, nos autos do  
processo referenciado, para,  no mérito,  negar-lhe provimento,  mantendo os termos da  
decisão  contida  no  Despacho  n.°  4.926/2009-CD,  de  15/7/2009,  pelas  razões  e  
justificativas  constantes  da  referida  Análise;  3.33  -  Anuência  Prévia;  Interessado(s): 
CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.014615/2008:  o  Conselho,  examinando  o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  616/2009-GCAB,  de  
29/10/09, deliberando acolher a proposição formulada pela Superintendência de Serviços  
Públicos,  no  sentido  de  aprovar  a  solicitação  da  COMPANHIA  DE 
TELECOMUNICAÇÕES  BRASIL  CENTRAL  -  CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n° 



71.208.516/000174, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) nos 
Setores 03, 22, 25 e 33 da Região 1 do Plano Geral de Outorgas (PGO), nos autos do  
processo referenciado, pelas razões e justificativas constantes da referida Análise; 3.34 - 
Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n. 53500.015394/2008: o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º  
617/2009-GCAB,  de  29/10/09,  deliberando  acolher  a  proposição  formulada  pela  
Superintendência  de  Serviços  Públicos,  no  sentido  de  aprovar  a  solicitação  da 
COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  BRASIL  CENTRAL  -  CTBC  TELECOM, 
CNPJ/MF n° 71.208.51610001-74, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado  
(STFC), nos Setores 03, 22, 25 e 33 da Região 1 do Plano Geral de Outorgas (PGO), nos  
autos  do  processo  referenciado,  pelas  razões  e  justificativas  constantes  da  referida  
Análise; 3.35 - Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - ES; Processo(s) 
n.  53512.001187/2005:  o  Conselho  acolheu  o  pedido  de  vista  da  Conselheira  Emília  
Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  nos  termos  do  artigo  20  do  Regimento  Interno  da  Anatel,  
aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 5/12/07;  
3.36  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TELESP  S/A;  Processo(s)  n. 
53500.006566/2007:  o  Conselheiro  Relator  solicitou  a  retirada  de  pauta  do  processo  
referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência, nos termos do artigo 18 do  
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela  
Resolução n.º 489, de 5/12/07; 3.37 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 
Obrigações;  Interessado(s):  ENTIDADES  DO  SERVIÇO  MÓVEL  AERONÁUTICO; 
Processo(s)  n.  53542.004143/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  
Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 620/2009-GCAB, de 29/10/09, deliberando: a)  
aplicar  a  sanção  de  caducidade  das  autorizações  para  prestar  o  Serviço  Móvel  
Aeronáutico  (Estações  de  Aeronave),  de  interesse  restrito,  às  entidades  que,  após 
regularmente  notificadas,  não  regularizaram  seus  débitos  relativos  ao  Fistel;  b).  
determinar à Superintendência de Serviços Privados (SPV) que adote providências no 
sentido  de  efetuar  a  cobrança  dos  valores  devidos  pelas  entidades.  A  extinção  da 
autorização não exime a entidade de suas obrigações para com terceiros, nem prejudica a  
apuração de eventuais infrações cometidas ou a cobrança de valores devidos à Anatel; e,  
c) determinar à Superintendência de Serviços Privados (SPV) que adote providências no  
sentido de comunicar ao Comando da Aeronáutica do Brasil a aplicação de sanções de  
caducidade  para  prestar  o  Serviço  Móvel  Aeronáutico  e  a  conseqüente  extinção  das  
licenças relativas às estações de apoio à navegação aeronáutica, bem como as estações de  
radiocomunicação aeronáutica, tendo em vista o disposto no § 3° do artigo 162 da Lei n°  
9.472, de 16/7/1997;  3.38 -  Recurso Administrativo; Interessado(s):  COMPANHIA DE 
ENERGIA  DO  ESTADO  DO  TOCANTINS;  Processo(s)  n.  53551.000194/2002:  o 
Conselheiro  Relator  solicitou  a  retirada  de  pauta  do  processo  referenciado,  tendo  o 
Conselho manifestado sua anuência, nos termos do artigo 18 do Regimento Interno da  
Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.º 489, de 
5/12/07.  Registrado  o  voto  oral  da  Conselheira  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  no 
sentido  de  que  acompanha  na  íntegra  a  área  técnica  que  informou  a  matéria;  4  - 
Conselheiro  Plínio  de  Aguiar  Júnior.  4.1  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s): 
TELE  CENTRO  OESTE  CELULAR  PARTICIPAÇOES  S/A;  Processo(s)  n. 
53500.005039/2003:  o  Conselho  acolheu  o  pedido  de  vista  do  Conselheiro  Antonio 
Domingos Teixeira Bedran, nos termos do 20 do Regimento Interno da Anatel, aprovado 
pela  Resolução  n.º  270,  de  19/7/01,  alterado  pela  Resolução  n.º  489,  de  5/12/07.  O 
Conselheiro Plínio Aguiar registrou a apresentação de seu voto, datado de 04/11/2009 e 
juntado aos autos, a respeito da matéria;  4.2 -  Pedido de Reconsideração; Interessado(s): 



BRASIL  TELECOM  S/A  -  MT;  Processo(s)  n.  53545.001536/2004:  o  Conselho, 
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do 
Conselheiro Relator, Plínio de Aguiar Júnior, contidos na ANÁLISE n.º 523/2009-GCPA, 
de 29/06/09, deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela BRASIL 
TELECOM  S/A  -  FILIAL  MATO  GROSSO,  CNPJ/MF  n.°  76.535.764/0329-32, 
Concessionária do STFC, no setor 23 do PGO, em face do Despacho n.° 1.808/2009-CD, 
de 18/3/2009, que manteve decisão da SUN que aplicou sanção de multa em razão do 
descumprimento da meta de universalização prevista no art. 4°, inciso 111, alínea "c", do 
PGMU, pelo descumprimento da meta de disponibilidade de Tups a cada 300 metros, na 
localidade mato-grossense de Colniza, no município de Colniza, para, no mérito, negar-lhe 
provimento;  4.3 -  Recurso Administrativo; Interessado(s): EMBRATEL S/A; Processo(s) 
n. 53500.004863/2000: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a 
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro Relator,  Plínio de  Aguiar  Júnior,  contidos  na 
ANÁLISE  n.º  524/2009-GCPA,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  declarar,  de  oficio,  a 
incidência da prescrição intercorrente por inércia da Administração, em relação aos fatos 
apurados no Pado n° 53500.004863/2000; e, b) encaminhar os autos à Corregedoria da 
Anatel, para que, a autoridade competente avalie a eventual necessidade de apuração de 
falta funcional, com fundamento no art. 129, III e V, do Regimento Interno da Anatel, c/c o 
art. 1 °, §1', da Lei n.° 9.873, de 23/11/1999; 4.4 - Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC 
TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.033903/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, Plínio de 
Aguiar  Júnior,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  525/2009-GCPA,  de  29/10/09,  deliberando 
conceder  a  anuência  de  alienação  dos  bens  n.°s  72578-0,  72356-0,  72865-0,  72771-0, 
71898-0, 77006-0, 61687-0, 95828-3, 44437-1, 44446-1, 730802-0, 73204-0, 73130-0 e 
73282-0,  solicitada  pela  empresa  COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DO 
BRASIL CENTRAL – CTBC TELECOM, CNPJ/MF n° 71.208.516/0001-74  e denegar 
anuência  aos  bens  n.°  s  102420,  10241-0,  6260-0,  1134-0  e  291128-0,  na  forma 
preconizada  no  Informe  N.°  59/2009PBOAC/PBOA,  de  5/2/2009  e  do  Parecer  N.° 
753/2009-MAF/PGF/PFE-Anatel,  de  25/5/2009,  nos  termo  da  minuta  de  fls.  28;  b) 
determinar  à  área  técnica  no  memorando de  devolução  dos  autos:  1)  a  verificação  da 
observância ao disposto ao art. 15, § 1 ° da Res. n.° 447/2006 (alteração da RBR) e art. 17 
(depósito dos valores da alienação); e, 2) a comprovação da efetiva alienação dos bens. 
Registrado  pronunciamento  do  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota 
Sardenberg,  no sentido de que tem insistido continuamente com a Superintendência de 
Serviços Públicos para promoção da atualização do inventários dos bens reversíveis e que 
não admitirá a entrada do novo ano sem apresentação do inventário pelas empresas; 4.5 - 
Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n. 53500.024807/2008: o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do 
Conselheiro Relator, Plínio de Aguiar Júnior, contidos na ANÁLISE n.º 526/2009-GCPA, 
de  29/10/09,  deliberando  receber  e  anuir  a  presente  solicitação  de  alienação  de  bens 
reversíveis  interposta  pela  empresa  COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DO 
BRASIL  CENTRAL  –  CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n°  71.208.516/0001-74,  como 
solicitação para alteração da RBR, para desvinculação de bens dispensáveis à prestação do 
serviço, determinando a área técnica que apure: a) intempestividade da apresentação do 
pedido; b) a alienação dos bens antes da autorização expressa para desvinculação do bem 
da  RBR;  e,  c)  ausência  dos  bens  nas  RBRs  de  2005  e  2006;  4.6  -  Autorização  para 
Exploração  de  Serviços  de  Telecomunicações;  Processo(s)  n.  53500.000813/2004:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do 
Conselheiro Relator, Plínio de Aguiar Júnior, contidos na ANÁLISE n.º 528/2009-GCPA, 
de 29/10/09, deliberando: a) expedir Ato tornando público o resultado do Chamamento 
Público objeto do Ato n.°  41.879,  de 20 de janeiro de 2004,  no que tange à  faixa de 



radiofreqüência de 411,675 a 415,850 MHz e 421,675 a 425,850 MHz, com base no art. 6° 
do  referido  Chamamento  e  art.  7°  do  Ato  n.°  47.370,  de  20  de  outubro  de  2004,  e, 
simultaneamente, indeferir o pedido da TELCOM TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 
LTDA, para que o ato de outorga para exploração do serviço de telecomunicações e/ou das 
radiofreqüências associadas, nas Áreas de Registro 11, 13 e 51, seja expedido em nome da 
REDE SUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA;  b)  aprovar  a  expedição  dos  Termos  de 
Autorização e dos Atos de Autorização para exploração do SME, bem como das outorgas 
de autorização de uso de radiofreqüência associadas, das empresas UNICEL DO BRASIL 
TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.  e  TELCOM  TELECOMUNICAÇÕES  DO  BRASIL 
LTDA,  observando-se  que  todos  os  documentos  e  certidões  deverão  ser  apresentadas, 
dentro do prazo de validade e antes da expedição do ato correspondente; e, c) restituir os 
autos à Superintendência de Serviços Privados para a adoção das medidas decorrentes e 
cabíveis;  4.7  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  GVT  LTDA;  Processo(s)  n. 
53516.004125/2006:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a 
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro Relator,  Plínio de  Aguiar  Júnior,  contidos  na 
ANÁLISE  n.º  527/2009-GCPA,  de  29/10/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso 
Administrativo  impetrado  pela  GLOBAL  VILLAGE  TELECOM  LTDA,  inscrita  no 
CNPJ/MF n.° 03.420.926/0001-24, autorizada do STFC nas Regiões II e III do PGO, em 
face do Despacho 3.340/2008/PBQI/SPB, de 12/9/2008, por descumprimentos diversos do 
Regulamento de Numeração e do Regulamento de Numeração do STFC, para, no mérito, 
negar-lhe provimento;  4.8 -  Recurso Administrativo; Interessado(s): CTBC TELECOM; 
Processo(s)  n.  53524.007040/2005:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado, 
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, Plínio de Aguiar Júnior, 
contidos na ANÁLISE n.º 522/2009-GCPA, de 29/10/09, deliberando conhecer do Recurso 
Administrativo interposto pela COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 
CENTRAL-CTBC TELECOM, CNPJ/MF n° 71.208.516/0001-74 , para, no mérito, negar 
-lhe provimento, mantendo na integralidade a decisão recorrida;5 - Conselheira Emília 
Maria Silva Ribeiro Curi. 5.1 -  Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; 
Interessado(s):  DINAR  KAISER  DE  OLIVEIRA  -  ME;  Processo(s)  n. 
53500.016251/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  561/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação  da  empresa  DINAR  KAISER  DE  OLIVEIRA  ME,  CNPJ/MF  n.°  
94.472.958/0001-29, referente à exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na  
forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
condicionar a expedição do Ato de Autorização à apresentação pela Requerente de todas  
as  certidões  comprobatórias  de  sua regularidade  fiscal  perante  as  Fazendas Federal,  
Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de  
Serviço (FGTS), devidamente validadas, assim como perante o Fundo de Fiscalização das  
Telecomunicações - Fistel ;  5.2 -  Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; 
Interessado(s):  GUIA  NETWORKS  LTDA.;  Processo(s)  n.  53500.012665/2009:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE n.º  
562/2009-GCER, de 29/10/09, deliberando: a) aprovar a solicitação da empresa GUIA  
NETWORKS LTDA, CNPJ/MF n.° 10.383.613/0001-09, referente à exploração do Serviço  
de Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência  
de  Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  condicionar  a  expedição do  Ato  de  Autorização  à  
apresentação pela Requerente de todas as certidões comprobat
órias de sua regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a  
Seguridade  Social  (INSS)  e  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  
devidamente  validadas,  assim  como  perante  o  Fundo  de  Fiscalização  das  



Telecomunicações  -  Fistel;  5.3 -  Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; 
Interessado(s):  BIT  ON  INTERNET  PROVIDER  LTDA.  -  ME;  Processo(s)  n. 
53500.020010/2009:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  563/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação  da  empresa  BIT  ON  INTERNET  PROVIDER  LTDA  ME,  CNPJ/MF  n.°  
02.663.47210001-50, referente à exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na  
forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b)  
condicionar a expedição do Ato de Autorização à apresentação pela Requerente de todas  
as  certidões  comprobatórias  de  sua regularidade  fiscal  perante  as  Fazendas Federal,  
Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de  
Serviço (FGTS), devidamente validadas, assim como perante o Fundo de Fiscalização das  
Telecomunicações  -  Fistel;  5.4 -  Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; 
Interessado(s):  FERNANDO LUIS FILGUEIRAS & CIA.  LTDA.-ME.;  Processo(s)  n. 
53500.019153/2009:  . o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  564/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  
solicitação da empresa FERNANDO LUIS FILGUEIRAS & CIA LTDA. - ME, CNPJ/MF  
n.° 08.646.908/0001-89, referente à exploração do Serviço de Comunicação Multimídia,  
na forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); e,  
b) condicionar a expedição do Ato de Autorização à apresentação pela Requerente de  
todas  as  certidões  comprobatórIas  de  sua  regularidade  fiscal  perante  as  Fazendas  
Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por  
Tempo  de  Serviço  (FGTS),  devidamente  validadas,  assim  como  perante  o  Fundo  de  
Fiscalização das Telecomunicações - Fistel; 5.5 - Autorização do Serviço de Comunicação 
Multimídia;  Interessado(s):  AIRCONECT  PROVEDOR  DE  INTERNET  LTDA.-ME.; 
Processo(s)  n.  53500.018400/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou a  fundamentação e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  
Ribeiro Curi,  contidos na ANÁLISE n.º  565/2009-GCER, de 29/10/09,  deliberando: a) 
aprovar a solicitação da empresa AIRCONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA. -  
ME,  CNPJ/MF  n.°  02.682.70410001-17,  referente  à  exploração  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de  
Serviços  Privados  (SPV);  e,  b)  condicionar  a  expedição  do  Ato  de  Autorização  à  
apresentação pela Requerente de todas as certidões comprobatórias de sua regularidade 
fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e  
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente validadas, assim como 
perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel; 5.6 - Procedimento para 
Apuração  de  Descumprimento  de  Obrigações;  Interessado(s):  ENTIDADES  DO 
SERVIÇO  RADIOAMADOR;  Processo(s)  n.  53542.004139/2008:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  da  
Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  
566/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  afastar  a  sanção  de  caducidade  das  
autorizações para executar o Serviço Radioamador, de interesse restrito, detidas pelas  
entidades que quitaram seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento -  
TFF;  b)  aplicar  a  sanção  de  caducidade  das  autorizações  para  executar  o  Serviço  
Radioamador,  de  interesse restrito,  detidas pelas  entidades que não quitaram os seus  
débitos relativos à TFF, nos moldes da minuta de Ato proposta pela Superintendência de  
Serviços Privados; e, c) determinar à Superintendência de Serviços Privados que adote  
providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores devidos pelas entidades, dado  
que a extinção da autorização não as exime de suas obrigações para com terceiros, nem 
prejudica a apuração de eventuais infrações cometidas ou a cobrança de valores devidos  



à Anatel;  5.7 -  Pedido de Reconsideração; Interessado(s): CTBC TELECOM e BRASIL 
TELECOM S.A.; Processo(s) n. 53500.018227/2005: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora,  Emília  
Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  567/2009-GCER,  de  29/10/09,  
deliberando: a) conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado pela COMPANHIA 
DE TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM, CNPJ/MF n.°  
71.208.51610001-74, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nos 
Setores 03, 22, 25, 33 e 34 do Plano Geral de Outorgas (PGO), nos autos do processo  
referenciado, contra decisão do Conselho Diretor proferida por meio do Despacho n.°  
2.616/2009-CD,  de  14/04/2009,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo 
integralmente os termos da decisão recorrida, pelas razões e justificativas constantes da 
referida Análise; b) expedir Despacho deste Conselho Diretor, conforme minuta constante 
do Anexo da referida Análise; e, c) notificar a parte interessada da decisão tomada; 5.8 - 
Pedido de Reconsideração; Interessado(s): BRASIL TELECOM S.A. - RO; Processo(s) n. 
53500.001315/2003:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos  na  ANÁLISE n.º  568/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do 
Pedido  de  Reconsideração  apresentado  pela  BRASIL  TELECOM  S/A,  FILIAL 
RONDÔNIA,  CNPJ/MF  n.°  76.535.764/0323-47,  nos  autos  do  processo  referenciado,  
para, no mérito, negar-lhe provimento; e, b) expedir Despacho deste Conselho Diretor,  
conforme minuta constante do Anexo da referida Análise, e notificar a parte interessada 
da decisão tomada;  5.9 -  Pedido de Reconsideração; Interessado(s): EMBRATEL S.A.; 
Processo(s)  n.  53500.006394/2003:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou a  fundamentação e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  
Ribeiro Curi,  contidos na ANÁLISE n.º  569/2009-GCER, de 29/10/09,  deliberando: a) 
conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado pela EMPRESA BRASILEIRA DE  
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL, CNPJ/MF n.° 33.530.486/0001-29, sucessora  
de VESPÉR SÃO PAULO S/A, Autorizada do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),  
na Região III do Plano Geral de Outorgas (PGO), nos autos do processo referenciado,  
para, no mérito, negar-lhe provimento; e, b) expedir Despacho deste Conselho Diretor,  
conforme minuta constante do Anexo da referida Análise, e notificar a parte interessada 
da  decisão  tomada;  5.10  -  Pedido  de  Revisão;  Interessado(s):  TELEMAR S.A.  -  OI; 
Processo(s)  n.  53500.000806/2002:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou por três votos a dois, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora,  
Emília Maria Silva Ribeiro Curi, contidos na ANÁLISE n.º 570/2009-GCER, de 29/10/09,  
deliberando: a) não conhecer do Pedido de Revisão apresentado pela TELEMAR NORTE 
LESTE S/A (Oi),  CNPJ n.°  33.00011810009-26,  Concessionária do Serviço Telefônico  
Fixo Comutado, no Setor 14 do Plano Geral de Outorgas (PGO), nos autos do PADO n°  
53500.00080612002, ante a ausência dos requisitos essenciais para sua admissibilidade,  
mantendo  os  termos  da  decisão  recorrida,  pelas  razões  e  justificativas  constantes  da  
referida Análise; e, b) expedir Despacho do Conselho Diretor, conforme minuta anexa à  
citada Análise. O Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior divergiu do voto da Conselheira  
Relatora,  por discordar do não conhecimento do Pedido de Revisão apresentado pela  
empresa  requerente,  entendendo  que  deveria  o  mesmo  ser  conhecido  e  analisado.  O  
Conselheiro João Batista de Rezende acompanhou o entendimento do Conselheiro Plínio  
de  Aguiar  Júnior,  tendo  o  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota 
Sardenberg,  e  o  Conselheiro  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran  acompanhado  a  
Conselheira Relatora, Emília Maria Silva Ribeiro Curi; 5.11 - Reestruturação Societária; 
Interessado(s):  TELEMIG  CELULAR  PARTICIPAÇÕES  S.A.  e  GRUPO  VIVO; 
Processo(s)  n.  53500.020495/2007:  o  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  
acompanhou a  fundamentação e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  



Ribeiro Curi,  contidos na ANÁLISE n.º  571/2009-GCER, de 29/10/09,  deliberando: a) 
conhecer da reestruturação societária interna do Grupo VIVO, referente à incorporação 
da TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ/MF n.° 02.558.118/0001-65, pela 
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ/MF n.° 02.558.074/0001-73, conforme descrita no  
Requerimento protocolado sob o n.° 53500.018896/2009, em 20/08/2009, dispensado-a de  
anuência prévia,  uma vez  que  não haverá  transferência,  parcial  ou total,  de controle 
societário  da  TELEMIG  CELULAR  S.A.;  b)  determinar  a  atualização  dos  dados 
cadastrais das empresas envolvidas nos sistemas da Anatel; e, c) expedir Despacho do  
Conselho  Diretor,  conforme  minuta  anexa  à  referida  Análise;  5.12  -  Recurso 
Administrativo;  Interessado(s):  VIVO  S.A.;  Processo(s)  n.  53520.000002/2002:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE n.º  
572/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do  Recurso  Administrativo  
interposto por VIVO S.A., CNPJ/MF n° 02.449.992-64, sucessora de GLOBAL TELECOM  
S.A.,  contra  decisão  da  Superintendência  de  Radiofreqüência  e  Fiscalização,  
consubstanciada no Despacho de 28/12/2007, nos autos do Processo em referência, para,  
no  mérito,  negar-lhe  provimento;  e,  b)  expedir  Despacho  deste  Conselho  Diretor,  
conforme minuta constante do Anexo da referida Análise, e notificar a parte interessada 
da  decisão  tomada;  5.13  -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  ADALBERTO 
PEREIRA BELO; Processo(s) n. 53524.001321/2002: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora,  Emília  
Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  573/2009-GCER,  de  29/10/09,  
deliberando: a) conhecer do Recurso Administrativo interposto pelo senhor ADALBERTO 
PEREIRA BELO, CPF n.° 745.438.226-68, contra decisão proferida pelo Superintendente 
de Radiofreqüência e Fiscalização, por meio do Despacho s/n, de 06/11/2006, fls.  34,  
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos da decisão recorrida, pelas  
razões  e  justificativas  constantes  da  referida  ANÁLISE;  e,  b)  expedir  Despacho  do  
Conselho  Diretor,  conforme  minuta  anexa  à  referida  ANÁLISE;  5.14  -  Recurso 
Administrativo; Interessado(s): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.; Processo(s) n. 
53548.000988/2006:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos  na  ANÁLISE n.º  574/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  conhecer  do 
Recurso Administrativo interposto pela empresa 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A -  
FILIAL  MATO  GROSSO  DO  SUL,  CNPJ/MF  n.°  05.423.963/0001-11,  autorizada  do  
Serviço Móvel Pessoal, nos autos do Processo em epígrafe, contra decisão proferida pela  
Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização (SRF), por meio do Despacho n.°  
4818/2008-Anatel,  de  20/11/2008,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo  
integralmente  os  termos  da  decisão  recorrida;  b)  expedir  Despacho  deste  Conselho  
Diretor, na forma da minuta constante em anexo; e, c) notificar a parte interessada da  
decisão tomada;  5.15 -  Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S.A. - BA; 
Processo(s) n. 53554.000306/2005:  a Conselheira Relatora solicitou a retirada de pauta  
do processo referenciado, tendo o Conselho manifestado sua anuência,  nos termos do  
artigo 18 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01,  
alterado  pela  Resolução  n.º  489,  de  5/12/07;  5.16  -  Procedimento  para  Apuração  de 
Descumprimento de Obrigações  ;  Interessado(s):  CELULAR CRT S.A.;  Processo(s)  n. 
53528.000747/2000:  o Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  acompanhou a  
fundamentação  e  o  voto  da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
contidos na ANÁLISE n.º 576/2009-GCER, de 29/10/09, deliberando: a) prosseguir o feito  
e conhecer das Alegações Finais apresentadas pela empresa VIVO S.A., CNPJ/MF n.°  
02.449.99210001-64, autorizada do Serviço Móvel Pessoal (SMP), nos autos do Processo  
em epígrafe, para, no mérito, negar-lhes provimento; e pela modificação da decisão de 



aplicação  da  sanção  de  Advertência  para  a  sanção  de  Multa,  cujo  valor  deverá  ser  
devidamente  atualizado  quando  da  emissão  do  boleto  de  pagamento,  nos  ditames  da  
regulamentação aplicável;  b)  expedir  Despacho deste  Conselho  Diretor,  na  forma da 
minuta constante em Anexo da referida Análise; e,  c) notificar a parte interessada da  
decisão tomada; 5.17 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações ; 
Interessado(s): COLUMBUS PARTICIPAÇÕES S.A.; Processo(s) n. 53500.007550/2009: 
o  Conselho  acolheu  o  pedido  da  Conselheira  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  
prorrogando o prazo de vista por quinze dias, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do  
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/7/01, alterado pela  
Resolução n.º 489, de 5/12/07; 5.18 - Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; 
Interessado(s):  INTERPIRA  TELECOM  LTDA;  Processo(s)  n.  53500.016065/2009:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
da  Conselheira  Relatora,  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi,  contidos  na  ANÁLISE n.º  
577/2009-GCER,  de  29/10/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  solicitação  da  empresa 
INTERPIRA TELECOM LTDA, CNPJ/MF n.° 10.688.006/0001-57, referente à exploração  
do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  na  forma  da  minuta  de  Ato  proposta  pela 
Superintendência de Serviços Privados (SPV); e, b) condicionar a expedição do Ato de  
Autorização à apresentação pela Requerente de todas as certidões comprobatórias de sua  
regularidade fiscal  perante  as Fazendas Federal,  Estadual  e  Municipal,  a  Seguridade  
Social  (INSS)  e  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  devidamente  
validadas, assim como perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Fistel; 6 - 
Assuntos Administrativos. 6.1 - Exoneração e Nomeação de Servidor: nenhuma matéria 
a relatar; 6.2 -  Dispensa e Designação de Servidor:  O Conselho, nos termos da Matéria 
para Apreciação do Conselho Diretor n.º 127/2009/ADTOH/DAS, de 28/10/09, aprovou a  
dispensa,  a  pedido,  do  servidor  João  Marcelo  Azevedo  Marques  Mello  da  Silva,  do  
encardo  de  substituto  da  Gerente  Operacional  de  Fiscalização  de  Serviços  Privados,  
código CCT III, do Escritório Regional no Estado de São Paulo, da Gerência-Geral de  
Fiscalização, da Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização, nos afastamentos e  
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, a partir de  
31/8/2009,  bem  como  a  designação  da  servidora  Maria  Aparecida  Lourenço,  para  
substituir a Gerente Operacional de Fiscalização de Serviços Privados, Código CCT III  
(ER-1FV),  do  ER-1,  da  Gerência-Geral  de  Fiscalização,  da  Superintendência  de  
Radiofreqüência  e  Fiscalização,  nos  seus  afastamentos  e  impedimentos  legais  ou  
regulamentares do titular e na vacância do cargo; Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente  deu  por  encerrada  a  reunião,  da  qual,  para  constar,  eu,  Cristina  Coutinho 
Moreira, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente 
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