
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL

ATA DA 546ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

 Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e nove, às nove horas, em sua Sede 
no Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco H, Brasília-DF, realizou-se a qüingentésima 
quadragésima  sexta  reunião  do  Conselho  Diretor  da  Agência  Nacional  de 
Telecomunicações, sob a Presidência do Conselheiro Ronaldo Mota Sardenberg e com o 
comparecimento dos Conselheiros Antonio Domingos Teixeira Bedran, Emília Maria Silva 
Ribeiro Curi e João Batista de Rezende. Registradas as presenças da Procuradora-Geral 
Substituta Fernanda Prestes Cesar Bussacos Pacheco, do Ouvidor Nilberto Diniz Miranda, 
da Superintendente Executiva Simone Henriqueta Cossetin 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 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): GRUPO VIVO; Processo(s)  
n. 53508.016465/2004:  Na Reunião do Conselho Diretor n.º  539, de 1º de outubro de  
2009, o Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, apresentou a ANÁLISE  
n.° 523/2009-GCAB, de 21/9/09, propondo o conhecimento do Pedido de Reconsideração  
apresentado pelas empresas do Grupo Vivo, nos autos do processo referenciado, para no  
mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a declarar a nulidade parcial do Despacho 
n.° 054/2005/PVCP/SPV, no sentido de que o mesmo não se aplicaria às prestadoras de  
serviços  de  telecomunicações  que  não  foram  consultadas  pela  Superintendência  de  
Serviços Privados e  às prestadoras consultadas que com ele não concordaram. Nessa  
mesma Reunião n.º 539, o Conselho deferiu o pedido de vista proferido pela Conselheira  
Emília Maria Silva Ribeiro Curi, 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 542, de 29 de outubro de 2009, o  
Conselho  acatou  o  pedido  de  prorrogação  do  prazo  de  vista,  por  15  (quinze)  dias,  
proferido pela Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, 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 5/12/0. Na Reunião do Conselho Diretor n.º  
545,  de 19 de novembro de 2009,  o  Conselheiro Relator,  Antonio Domingos Teixeira  
Bedran, retificou a ANÁLISE n.º 523/2009-GCAB, de 21/9/09, e apresentou a ANÁLISE 
n.º  558/2009-GCAB,  de  7/10/09,  propondo  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  
apresentado pelas empresas do GRUPO VIVO, nos autos do processo referenciado, para,  
no mérito, dar-lhe provimento parcial da seguinte forma: a) convalidar o Despacho n.º  
054/2005/PVCP/SPV, de 28/7/05, do Superintendente de Serviços Privados, e tornar sem 
efeito o item “a2” do mesmo Despacho. A Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi,  
em sede de vista, apresentou voto oral acompanhando na íntegra o voto do Conselheiro 
Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, e, propondo adicionalmente, tornar também 
sem efeito o primeiro item “b” do referido Despacho. Nessa mesma Reunião do Conselho  
Diretor  n.º  545,  de  19/11/09,  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 presente Reunião do Conselho Diretor n.º 546, realizada nesta 
data, o Conselheiro Presidente, em sede de vista, apresentou o Voto datado de 26/11/09,  



propondo:  a) conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração,  interposto  por  VIVO  S.A.,  
CNPJ/MF nº 02.449.992/0001-64, nos autos do Processo n° 53508.016465/2004, para, no  
mérito,  negar-lhe  provimento;  e,  b) de  ofício,  convalidar  o  Despacho  nº  
054/2005/PVCP/SPV, de 28 de julho de 2005, do Superintendente de Serviços Privados.  
Ainda na Reunião do Conselho Diretor n.º 546, realizada nesta data, após oitiva do teor  
do voto do Conselheiro Presidente, o Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira 
Bedran, alterou seu voto origináriol para acompanhar, na íntegra, o voto vista proferido  
pelo  Conselheiro  Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota  Sardenberg.  O  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou,  por  3  (três)  votos  a  1  (um),  a  
fundamentação e o  voto do Conselheiro Presidente, Ronaldo Mota Sardenberg, sendo o  
voto  divergente  o  proferido,  em  sede  de  vista,  pela  Conselheira  Emília  Maria  Silva 
Ribeiro Curi, que manteve o entendimento de acompanhar, na íntegra, o voto proferido  
pelo Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contido na ANÁLISE n.º  
558/2009-GCAB, de 7/10/09, propondo, ainda, tornar também sem efeito o primeiro “item 
b” do Despacho n.º  054/2005/PVCP/SPV,  de 28/7/05,  do Superintendente de Serviços  
Privados; 1.2 - Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - RJ; Processo(s)  
n. 53508.006889/2006: Na Reunião do Conselho Diretor n.º 545, de 19 de novembro de  
2009,  o  Conselheiro  Relator,  João  Batista  de  Rezende,  apresentou  a  ANÁLISE  n.º  
261/2009-GCJR, de 13/11/2009, propondo conhecer do Recurso Administrativo interposto 
pela  TELEMAR NORTE LESTE S/A,  CNPJ/MF n.º  33.000.118/0001-79,  nos  autos  do 
processo referenciado, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente  
os termos da decisão proferida pelo Superintendente de Serviços Públicos Interino, por  
meio do Despacho n.º 767/2007/PBCPA/PBCP/SPB, e ainda, adicionalmente, propondo 
que  a  Superintendência  de  Serviços  Públicos,  caso  já  não  o  tenha  feito,  instaure  o  
competente procedimento administrativo com vistas à reparação de danos aos usuários,  
decorrentes da prática irregular, nos termos do art. 64 do Regimento Interno da Anatel.  
Na referida Reunião do Conselho Diretor n.º 545, o Conselho acatou o pedido de vista  
formulado pelo Conselheiro Presidente, Ronaldo Mota Sardenberg. Pautado o processo  
para a presente Reunião do Conselho Diretor n.º 546, realizada nesta data, o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, contidos na ANÁLISE n.º 261/2009-GCJR,  
de  13/11/09,  deliberando:  a) conhecer  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela  
TELEMAR NORTE LESTA S/A, CNPJ/MF n.º 33.000.118/0001-79, nos autos do processo  
referenciado,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo-se  integralmente  os  
termos da decisão proferida pelo Superintendente de Serviços Públicos Interino, por meio  
do Despacho n.º 767/2007/PBCPA/PBCP/SPB; e,  b) determinar que a Superintendência  
de  Serviços  Públicos,  caso  já  não  o  tenha feito,  instaure  o  competente  procedimento 
administrativo com vistas  à  reparação de danos aos  usuários,  decorrentes  da prática 
irregular, nos termos do art. 64 do Regimento Interno da Anatel; 2 - Conselheira Emília 
Maria Silva Ribeiro Curi. 2.1 -  Procedimento para Apuração de Descumprimento de  
Obrigações;  Interessado(s):  ENTIDADES  DO  SERVIÇO  MÓVEL  AERONÁUTICO; 
Processo(s)  n.  53542.004283/2008:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º  
609/2009-GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) afastar  a  sanção  de  caducidade  das  
autorizações  para  prestar  o  Serviço  Móvel  Aeronáutico  (Estações  de  Aeronaves),  de  
interesse restrito, para a entidade que quitou seus débitos relativos ao Fistel; b) aplicar a  
sanção  de  caducidade  das  autorizações  para  prestar  o  Serviço  Móvel  Aeronáutico 
(Estações  de  Aeronaves),  de  interesse  restrito,  às  demais  entidades  que,  após  
regularmente notificadas, não quitaram seus débitos relativos ao Fistel, nos moldes da  
minuta de Ato proposta pela Superintendência de Serviços Privados; ; c) determinar à 



Superintendência de Serviços Privados que adote providências no sentido de comunicar à  
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a aplicação da sanção de caducidade das  
autorizações  para  prestar  o  Serviço  Móvel  Aeronáutico  e  a  conseqüente  extinção  da 
licença relativa à estação de apoio à navegação aeronáutica, bem como à estação de  
radiocomunicação aeronáutica, tendo em vista o disposto no § 3º do artigo 162 da Lei n.º  
9.472.,  de  16/7/1997  (Lei  Geral  de  Telecomunicações  –  LGT);  e,  d) 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; 2.2 - Procedimento para 
Apuração  de  Descumprimento  de  Obrigações;  Interessado(s):  ENTIDADES  DO 
SERVIÇO  RÁDIO  DO  CIDADÃO;  Processo(s)  n.  53500.010635/2008:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  da  
Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  610/2009-GCER,  de  20  /11/09,  
deliberando:  a) reformar  o  conteúdo do  Ato  n.°  2.197,  de  27/4/2009,  para  afastar  a 
sanção de caducidade das autorizações detidas pelas entidades constantes das alíneas "a"  
do item 4 do Mem. 206/2009/PVSTP/PVST/SPV, de 4/8/09,  que quitaram seus débitos  
relativos  à  Taxa  de  Fiscalização  e  Funcionamento  -  TFF;  b) manter  a  sanção  de  
caducidade  já  aplicada  por  meio  do  Ato  n.°  2.197,  de  27/4/09,  para  as  entidades  
constantes da alínea "c" do item 4 do Mem. 206/2009/PVSTP/PVST/SPV, de 4/8/09, que  
não quitaram seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF e nem 
apresentaram Pedido de Reconsideração, permanecendo inertes, apesar de regularmente  
notificadas;  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;  2.3 -  Procedimento  para  Apuração  de  Descumprimento  de  Obrigações;  
Interessado(s):  ENTIDADES  DO  SERVIÇO  RÁDIO  DO  CIDADÃO;  Processo(s)  n.  
53504.008223/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 611/2009-
GCER, de 20/11/09,  deliberando:  a) afastar a sanção de caducidade das autorizações  
para prestar o Serviço Rádio do Cidadão, de interesse restrito, para as entidades que  
quitaram  seus  débitos  relativos  ao  Fistel;  b) aplicar  a  sanção  de  caducidade  das  
autorizações para prestar o Serviço Rádio do Cidadão, de interesse restrito, às demais  
entidades  que,  após  regularmente  notificadas,  não quitaram seus  débitos  relativos  ao  
Fistel, 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 a Anatel; 2.4 
-  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  TO NO GIGA  
EMPREENDIMENTOS  LTDA-ME.;  Processo(s)  n.  53500.022747/2009:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  da  
Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  612/2009-GCER,  de  20/11/09,  
deliberando: a) aprovar a solicitação da empresa TO NO GIGA EMPREENDIMENTOS 
LTDA-ME,  CNPJ/MF  n.°  07.932.881/0001-28,  referente  à  exploração  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de  
Serviços Privados; 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;  2.5 -  Autorização do Serviço de 
Comunicação Multimídia; Interessado(s): G4 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.;  
Processo(s)  n.  53500.022388/2009:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º  
613/2009-GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a)  aprovar  a  solicitação  da  empresa  G4  
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF n.° 10.504.123/0001-13, referente à  
exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato proposta  
pela Superintendência de Serviços Privados; 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;  
2.6 - Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; Interessado(s): SANNET DRN 
PROVEDORES  LTDA.  -  ME;  Processo(s)  n.  53500.022132/2009:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  da  
Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  614/2009-GCER,  de  20/11/09,  
deliberando:  a) aprovar a solicitação da empresa SANNET DRN PROVEDORES LTDA 
ME,  CNPJ/MF  n.°  07.108.738/0001-16,  referente  à  exploração  do  Serviço  de 
Comunicação Multimídia, na forma da minuta de Ato proposta pela Superintendência de  
Serviços Privados; 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;  2.7 -  Autorização do Serviço de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  MEGA  NET  COMERCIO  DE 
EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  DE  INFORMÁTICA  LTDA.  -  ME;  Processo(s)  n.  
53500.022312/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 615/2009-
GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) aprovar  a  solicitação  da  empresa  MEGA  NET 
COMÉRCIO  DE EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  DE  INFORMÁTICA LTDA -  ME, 
CNPJ/MF n.° 07.097.688/0001-19, referente à exploração do Serviço de Comunicação 
Multimídia,  na  forma  da  minuta  de  Ato  proposta  pela  Superintendência  de  Serviços  
Privados;  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;  2.8 -  Anuência  Prévia;  
Interessado(s):  SKY  BRASIL  SERVIÇOS  LTDA.  E  OUTROS;  Processo(s)  n.  
53500.016361/2009:  a Conselheira Relatora solicitou a retirada de  pauta da referida  
matéria, tendo o Conselho manifestado a sua anuência.; 2.9 - Transferência de Controle  
Societário;  Interessado(s):  COM  TELECOM  LTDA.  -  ME;  Processo(s)  n.  
53500.031454/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 617/2009-
GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) aprovar  a  posteriori  a  operação  referente  à  
transferência  do  controle  societário  direto  da  empresa  COM  TELECOM  LTDA.-ME, 
CNPJ/MF n.° 09.285.907/0001-19, Autorizada do Serviço de Comunicação Multimídia,  
para o Sr. GERALDO MAGELA MÁXIMO REZENDE, CPF/MF n.° 396.285.666-87, na  
forma  da  minuta  de  Ato  proposta  pela  Superintendência  de  Serviços  Privados;  e,  b) 
notificar  a  parte  interessada  da  decisão  tomada;  2.10 -  Transferência  de  Controle  



Societário;  Interessado(s):  RÁDIO  MÓVEL  DIGITAL  S.A.  e  TELCOM 
TELECOMUNICAÇÕES  DO  BRASIL  LTDA.;  Processo(s)  n.  53500.011659/2007:  o  
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
da  Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  618/2009-GCER,  de  20/11/09,  
deliberando:  a) aprovar a posteriori  a operação referente à transferência do controle  
societário  indireto  das  empresas  Rádio  Móvel  Digital  S.A.,  CNPJ/MF  n.°  
68.886.571/0001-09,  e  Telcom  Telecomunicações  do  Brasil  LTDA.,  CNPJ/MF  n.° 
94.475.555/0001-33, ambas autorizadas do Serviço Móvel  Especializado,  na forma da  
minuta de Ato anexada à referida ANÁLISE, ressalvando que a aprovação da Anatel não  
exime as Requerentes do cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a 
que se encontra submetida perante outros órgãos; e, b) determinar à Superintendência de  
Serviços Privados que notifique a parte interessada acerca da decisão tomada;  2.11 -  
Pedido de Renúncia; Interessado(s): ATITEL LTDA.; Processo(s) n. 53500.026461/2008:  
o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
da  Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  619/09-GCER,  de  20/11/09,  
deliberando: a) declarar extinta, por motivo de renúncia, desde 23/04/2009, a autorização  
expedida à empresa ATITEL LTDA., CNPJ/MF n.° 42.886.093/0001-43, para explorar o  
Serviço Limitado Especializado, de interesse restrito, por meio do Ato n.° 40.301/2003, de  
03/11/2003,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  em  05/11/2003,  sem  prejuízo  da 
apuração de eventuais  infrações  cometidas  pela prestadora ou a cobrança de valores  
devidos; b) aplicar à empresa ATITEL LTDA a sanção de advertência por não ter entrado 
em operação comercial do Serviço Limitado Especializado, no prazo regulamentar; e, c) 
determinar à Superintendência de Serviços Privados que notifique a parte interessada da  
decisão  tomada;  2.12 -  Processo  Administrativo  Fiscal;  Interessado(s):  PLANETSAT 
NETWORK  LTDA.;  Processo(s)  n.  53500.026162/2007:  o  Conselho,  examinando  o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora,  
contidos  na  ANÁLISE n.º  620/2009-GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) conhecer  do 
Recurso, de ofício, interposto pela Superintendência de Universalização, com fundamento  
no inciso I do artigo 34 do Decreto n° 70.235, de 6/3/1972, nos autos do Procedimento 
Administrativo Fiscal (PAF) referenciado, instaurado em face da empresa PLANET SAT 
NETWORK LTDA., CNPJ/MF n.º 03.636.923/0001-22, Autorizada do Serviço de Circuito  
Especializado;  b) reformar  o  Despacho  n°  2605/2008/UNACO/UNAC/SUN,  de 
08/08/2008,  da  Superintendente  de  Universalização,  apenas  para  retificar  o  termo 
"exclusão" para "extinção" e manter integralmente os seus demais termos, determinando-
se,  por  conseguinte,  a  extinção total  dos  créditos  tributários  referentes  às  obrigações  
principais  e  acessórias  tratadas  nos  autos  do  processo  referenciado;  c) determinar  à 
Superintendência  de  Universalização  que,  por  conseqüência,  comunique  a  presente  
decisão ao Ministério das Comunicações,  órgão com capacidade tributária ativa para  
cobrança  do  Fundo  para  o  Desenvolvimento  Tecnológico  das  Telecomunicações 
(Funttel); e, d) expedir Despacho do Conselho Diretor, conforme minuta anexa à referida 
ANÁLISE;  2.13  - Procedimento  para  Apuração  de  Descumprimento  de  Obrigações;  
Interessado(s): GMP PROJETOS LTDA.; Processo(s) n. 53500.013352/2007: o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  da  
Conselheira  Relatora,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  621/2009-GCER,  de  20/11/09,  
deliberando:  a) aplicar a sanção de caducidade e extinguir a autorização outorgada à  
empresa GMP PROJETOS LTDA., CNPJ/MF n.° 02.986.037/0001-66, por meio do Ato  
n.° 12361/2000, de 20/10/2000, para prestar o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),  
nas modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância  
Internacional (LDI), de interesse coletivo, sem caráter de exclusividade, tendo como área  
de prestação de serviço o município de Santa Helena, no Estado de Goiás, vez que, após  



regularmente notificada,  não entrou em operação comercial  no prazo estabelecido no 
Termo de Autorização e demais prazos concedidos; b) determinar à Superintendência de  
Serviços Públicos que adote providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores  
devidos  pela  entidade;  c) esclarecer  que  a  extinção  da  autorização  não  desonera  a  
entidade de suas obrigações para com terceiros, nem prejudica a apuração de eventuais 
infrações cometidas pela prestadora ou a cobrança de valores devidos à Anatel,  e,  d) 
notificar a parte interessada da decisão tomada; 2.14 - Procedimento para Apuração de  
Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ABENET PROVEDORA DE ACESSO A 
INTERNET LTDA.; Processo(s) n. 53500.031869/2008: Na Reunião do Conselho Diretor  
n.º 538, realizada em 24/9/09, o Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran,  
apresentou a ANÁLISE n.° 508/2009-GCAB, de 15/09/09, propondo aplicação da sanção  
de  Caducidade  de  Autorização  à  empresa  ABENET  PROVEDORA  DE  ACESSO  A 
INTERNET LTDA., CNPJ/MF n° 03.576.095/0001-84, Autorizada a explorar o Serviço de 
Comunicação Multimídia – SCM, em virtude de esta não ter licenciado suas estações e  
não ter comprovação do início da operação comercial do Serviço, nos respectivos prazos  
regulamentares. Nessa mesma Reunião n.º 538, de 24/9/09, o Conselho acatou o pedido de  
vista  proferido pela Conselheira Emília  Maria Silva Ribeiro Curi,  nos  termos do 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  
539, realizada em 1º/10/09, o Conselho acatou o pedido de prorrogação de prazo de vista  
por mais 7 (sete) dias, proferido pela Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, nos  
termos do artigo 20, § 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 presente Reunião n.º  
546, realizada nesta data, a Conselheira apresentou o Voto n.º 51/2009-GCER, datado de  
20/11/09,  propondo:  a) aplicar  à  ABENET PROVEDORA DE ACESSO A INTERNET 
LTDA.,  CNPJ/MF  n°  03.576.095/0001-84,  autorizada  do  Serviço  de  Comunicação 
Multimídia, a sanção de multa pelo cometimento das infrações apuradas no processo em 
referência; b) notificar a interessada da decisão tomada. O Conselheiro Relator, Antonio 
Domingos  Teixeira  Bedran,  após  oitiva  do  voto  vista,  alterou  seu  voto  originário,  
acompanhando na íntegra a proposta da Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi. O 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
proferidos pela Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, em sede de vista, por meio  
do  Voto  n.º  51/2009-GCER,  datado  de  20/11/09;  2.15 -  Processo  Administrativo; 
Interessado(s):  TIM  CELULAR  S.A.  e  TIM  NORDESTE  S.A.;  Processo(s)  n.  
53500.008537/2008:  Na Reunião do Conselho Diretor n.º 539, realizada em 1º/10/09, o  
Conselheiro  Relator,  Plínio  de  Aguiar  Júnior,  apresentou  a  ANÁLISE  n.°  502/2009-
GCPA, de 23/9/09,  propondo:  a) declarar como não cumprido o artigo 3° do Ato n°  
68.276, de 31/10/2007, no período analisado, iniciado quando da publicação do Ato, até  
04/07/2008;  b) determinar  à  Superintendência  de  Serviços  Privados  (SPV)  que  
providencie  a  abertura  de  Procedimento  para  Apuração  de  Descumprimento  de  
Obrigações para apurar o descumprimento das determinações contidas no artigo 3° do 
Ato n° 68.276, de 31/10/2007. Nessa mesma Reunião n.º 539, o Conselho acatou o pedido  
de vista formulado pela Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, com fundamento no  
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 540,  
realizada em 8/10/09,  o  Conselho acatou o pedido de prorrogação de prazo de vista  
formulado pela Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, por 14 (quatorze) dias, nos  
termos do artigo 20, § 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 presente Reunião n.º  
546,  realizada  nesta  data,  a  Conselheira  apresentou  o  Voto  n.º  52/2009-GCER,  de  



20/11/09,  propondo:  a) esclarecer que a obrigação estabelecida no art.  3º  do Ato n°  
68.276, de 31/10/2007, compreende o encaminhamento de cópia das pautas e das atas, em 
vernáculo, das reuniões mencionadas nos sub-itens (i) e (ii) do inciso VII do art. 1º do  
mesmo Ato; b) determinar às empresas do Grupo TIM no Brasil (TIM Celular S.A. e TIM  
Nordeste  S.A.),  que  encaminhem à  Anatel,  em até  trinta  dias  contados  da  ciência  da  
presente decisão, em vernáculo, cópia das pautas e das atas das reuniões mencionadas  
nos sub-itens (i) e (ii) do inciso VII do art. 1º do Ato n° 68.276, de 31/10/2007, que ainda 
não tenham sido entregues; c) restituir os autos às instâncias de instrução para que, após  
o escoamento do prazo mencionado no item b desta conclusão, promovam nova análise  
quanto ao cumprimento do estabelecido no art. 3o do Ato n° 68.279, de 31/10/2007, no  
período de sua publicação até 04/07/2008, após o que a matéria deverá ser submetida à 
deliberação do Conselho Diretor; e, d) notificar as interessadas (TIM Celular S.A. e TIM 
Nordeste  S.A.)  da  decisão tomada.  O Conselho,  examinando o  processo referenciado,  
acompanhou,  por  quatro  votos  a  um,  a  fundamentação  e  o  voto  proferido  pela  
Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi, contidos no documento Voto n.º 52/2009-
GCER, de 20/11/09.  O voto divergente foi  da lavra do Conselheiro Relator, Plínio de  
Aguiar Júnior; 2.16 - Recurso Administrativo; Interessado(s): ENGESUL ENGENHARIA 
LTDA.;  Processo(s)  n.  53500.022459/2007:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos  
na  ANÁLISE n.º  622/2009-GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) conhecer  do  Recurso  
Administrativo  interposto  pela  ENGESUL  ENGENHARIA  LTDA.,  CNPJ/MF  n.°  
91.801.944/0001-13, autorizada do Serviço de Comunicação Multimídia, contra decisão 
proferida  pelo  Superintendente  de  Serviços  Privados,  por  meio  do  Ato  n.°  6.116,  de  
10/10/2008, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os integralmente os termos  
da decisão recorrida; e,  b) expedir Despacho deste Conselho Diretor, conforme minuta 
constante  do  Anexo  à  referida  ANÁLISE,  e  notificar  a  parte  interessada  da  decisão  
tomada;  2.17 -  Recurso Administrativo; Interessado(s): BRASIL TELECOM S.A. - DF; 
Processo(s)  n.  53500.001096/2004:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º  
623/2009-GCER,  de  20/11/09,  deliberando:  a) conhecer  do  Recurso  Administrativo 
interposto  pela  BRASIL  TELECOM  S.A.,  CNPJ/MF  n.°  76.535.764/0326-90,  
Concessionária  do  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado (STFC)  na  Região  II  do  Plano 
Geral  de  Outorgas  (PGO),  contra  decisão  proferida  pelo  Superintendente  de  
Radiofreqüência  e  Fiscalização,  por  meio  do  Despacho  n.°  2812/2009-Anatel,  de 
22/04/2009, nos autos do Processo em epígrafe, para, no mérito, negar-lhe provimento,  
pelas  razões  e  justificativas constantes da referida ANÁLISE; e,  b) expedir  Despacho 
deste  Conselho  Diretor,  conforme  minuta  constante  do  Anexo à  referida  ANÁLISE,  e  
notificar  a  parte  interessada  da  decisão  tomada;  2.18 -  Recurso  Administrativo; 
Interessado(s):  TELESP  S/A;  Processo(s)  n.  53504.004666/2003:  Na  Reunião  do 
Conselho  Diretor  n.º  545,  realizada  em  19/11/09,  o  Conselheiro  Relator,  Antonio 
Domingos  Teixeira  Bedran,  apresentou  a  ANÁLISE  n.º  629/2009-GCAB,  de  5/11/09,  
propondo conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELECOMUNICAÇÕES 
DE SÃO PAULO S.A. - TELESP, CNPJ/MF n.° 02.558.157/0001-62, Concessionária do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na Região III do Plano Geral de Outorgas,  
nos  autos  do  processo  referenciado,  para,  no mérito,  negar-lhe  provimento  mantendo  
integralmente  a  aplicação  da  sanção  de  multa.  Nessa  mesma  Reunião  n.º  545,  de  
19/11/09, o Conselho acatou o pedido de vista formulado pela Conselheira Emília Maria  
Silva Ribeiro Curi, 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 presente  Reunião n.º  546,  realizada nesta data,  a  Conselheira Emília Maria Silva 



Ribeiro Curi apresentou o Voto n.º  53/2009-GCER, de 23/11/09,  propondo notificar a  
TELECOMUNICAÇÕES  DE  SÃO  PAULO  S.A.  -  TELESP,  CNPJ/MF  n.°  
02.558.157/0001-62, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na 
Região  III  do  Plano  Geral  de  Outorgas,  para,  assim  o  desejando,  apresentar  suas  
alegações  sobre a possibilidade de agravamento de  sanção,  nos termos do artigo 64,  
parágrafo único, da Lei n.º 9.784, de 29/01/1999 (Lei de Processo Administrativo – LPA).  
O  Conselho,  examinando  o  processo  referenciado,  por  3  (três)  votos  a  1  (um),  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
629/2009-GCAB, de 5/11/09, deliberando conhecer do Recurso Administrativo interposto  
pela  TELECOMUNICAÇÕES  DE  SÃO  PAULO  S.A.  -  TELESP,  CNPJ/MF  n.°  
02.558.157/0001-62, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na 
Região III do Plano Geral de Outorgas, nos autos do processo referenciado, para, no  
mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a aplicação da sanção de multa. O 
voto  divergente  foi  da  lavra  da  Conselheira  Emília  Maria  Silva  Ribeiro  Curi;  2.19 -  
Consulta Pública: Proposta de Edital de Licitação para Outorga de Autorização de Uso  
de Radiofrequência Associada à Autorização para Exploração do Serviço de Radiotáxi, na  
Região Metropolitana do Rio de Janeiro ; Processo(s) n. 53500.016643/2009: o Conselho 
acolheu o pedido de prorrogação de prazo de vista formulado pela Conselheira Emília  
Maria Silva Ribeiro Curi, por 10 (dez) dias, nos termos do artigo 20 § 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 João Batista de Rezende . 3.1 - Autorização do 
Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  O  M V  -  BORRACHAS LTDA.;  
Processo(s)  n.  53500.023612/2009:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
283/2009-GCJR,  de  20/11/09,  deliberando:  a) aprovar  a  solicitação  de  O  M  V  -  
BORRACHAS LTDA., CNPJ/MF nº 04.674.620/0001-67, 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; 3.2 - Autorização do Serviço de 
Comunicação Multimídia; Interessado(s): J. L. DE SÁ SILVA TELECOMUNICAÇÕES -  
ME;  Processo(s)  n.  53500.012475/2009:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE n.º 282/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de J. L.  
DE SÁ SILVA TELECOMUNICAÇÕES - ME, CNPJ/MF n.º  10.780.688/0001-23, 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; 3.3 - 
Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; Interessado(s): CIT INFORMÁTICA 
LTDA -  ME; Processo(s)  n.  53500.009549/2009:  o  Conselho,  examinando o processo  
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE n.º 281/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de CIT 
INFORMÁTICA  LTDA  -  ME,  CNPJ/MF  nº  06.072.010/0001-19,  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.  c) 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):  
MANTIQUEIRA TECNOLOGIA LTDA; Processo(s) n. 53500.020113/2009:  o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 280/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando:  
a) aprovar  a  solicitação  de  MANTIQUEIRA  TECNOLOGIA  LTDA,  CNPJ/MF  n.º  
05.354.631/0001-22, 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;  3.5 -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  
Interessado(s):  FORNET  PROVEDOR  DE  INTERNET  LTDA  -  ME;  Processo(s)  n.  
53500.023263/2009:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  279/2009-
GCJR, de 20/11/09, deliberando: a) aprovar a solicitação de FORNET PROVEDOR DE 
INTERNET LTDA - ME, CNPJ/MF nº 08.861.162/0001-26, 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; 3.6 - Autorização do Serviço de 
Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  SN  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.  -  ME;  
Processo(s)  n.  53500.023670/2009:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
278/2009-GCJR,  de  20/11/09,  deliberando:  a) aprovar  a  solicitação  de  SN 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF n.º 10.814.896/0001-04, 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; 3.7 - Autorização 
do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  B2  LOGÍSTICA  E 
TELECOMUNICAÇÕES  LTDA;  Processo(s)  n.  53500.014236/2009:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 277/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando:  
a) aprovar a solicitação de B2 LOGÍSTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF 
n.º  04.726.243/0001-62,  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;  3.8 -  Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  
Interessado(s):  ALTA  CONEXÃO  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA;  Processo(s)  n.  
53500.019588/2009:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  276/2009-
GCJR,  de  20/11/09,  deliberando:  a) aprovar  a  solicitação  de  ALTA  CONEXÃO 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF n.º 09.265.192/0001-32, 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;  3.9 - Pedido de 
Reconsideração;  Interessado(s):  GVT  LTDA;  Processo(s)  n.  53516.000332/2003:  O 
Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta, proferido pelo Conselheiro Relator, 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,  tendo  em  vista  manifesta  
necessidade de oitiva da Procuradoria Federal Especializada – Anatel, sobre o tema em 
comento;  3.10  - Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  CTBC  TELECOM; 
Processo(s)  n.  53524.000897/2004:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
262/2009-GCJR,  de  16/11/2009,  deliberando  conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração 
interposto  pela  COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DO  BRASIL  CENTRAL  -  
CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n.º  25.759.572/0001-80,  para,  no  mérito,  negar-lhe  
provimento,  mantendo-se integralmente a  decisão exarada pelo Conselho Diretor,  por  
meio do Despacho ns 3.497/2009, de 21 de maio de 2009;  3.11 -  Procedimento para 
Apuração  de  Descumprimento  de  Obrigações;  Interessado(s):  IBITURUNA  TV  POR 
ASSINATURA S/C LTDA; Processo(s) n. 53500.007552/2009: o Conselho, examinando o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos  na  ANÁLISE n.º  268/2009-GCJR,  de17/11/2009,  deliberando:  a) substituir  a  
aplicação das sanções de caducidade das outorgas detidas pela IBITURUNA TV POR 
ASSINATURA  S/C  LTDA.,  CNPJ/MF  n.º  02.280.384/0001-79,  empresa  autorizada  a  
explorar o Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS, em diversas  
Áreas,  pela  sanção  de  multa;  b) aplicar  à  IBITURUNA  TV  POR ASSINATURA  S/C 
LTDA., CNPJ/MF nº 02.280.384/0001-79, as seguintes sanções de multa, em razão do não 
pagamento no prazo legal das Taxas de Fiscalização de Funcionamento – TFF, relativas  
aos anos de 2007 e 2008, nos seguintes termos:  b.l) correspondente a 20% (vinte por  
cento)  da  Taxa  de  Fiscalização  de  Funcionamento  -  TFF  da  Área  de  Colatina/ES,  
referente ao ano de aplicação da sanção;  b.2) correspondente a 20,20% (vinte vírgula 
vinte  por  cento)  da  Taxa  de  Fiscalização  de  Funcionamento  -  TFF  da  Área  de  
Linhares/ES, referente ao ano de aplicação da sanção; b.3) correspondente a 20% (vinte 
por cento) da Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF da Área de São Mateus/ES,  
referente ao ano de aplicação da sanção; e, b.4) correspondente a 20% (vinte por cento)  
da Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF da Área de Governador Valadares/MG,  
referente  ao  ano  de  aplicação  da  sanção;  3.12  - Pedido  de  Reconsideração; 
Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  RS;  Processo(s)  n.  53528.004685/2004:  o  
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  264/2009-GCJR,  de  16/11/09,  
deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado pela empresa BRASIL 
TELECOM S/A – Filial-RS,  CNPJ/MF n° 76.535.764/0330-76, em face da decisão do  
Conselho Diretor, consubstanciada no Despacho n° 3.978/2009-CD, de 09/06/09, para,  
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.; 3.13 -  
Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n. 53500.017328/2008:  
o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  263/2009-GCJR,  de  16/11/09,  
deliberando: a) anuir com a alienação aos bens de número patrimonial 94530, 73447-0,  
75547-0  e  75548-0,  pela  COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DO  BRASIL 
CENTRAL-CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n.°  71.208.516/0001-74,  Concessionária  do 
STFC nos setores 03, 22, 25 e 33 do PGO; e, b) determinar a instauração de Pado para  
apurar a alienação/substituição sem anuência prévia dos outros 43 (quarenta e três) bens  
citados  no  processo  n.°  53500.017328/2008,  concordando  com  as  alienações  
apresentadas mediante a comprovação da devida substituição dos bens.; 3.14 - Anuência 
Prévia;  Interessado(s):  CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.029532/2008:  o  
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  266/2009-GCJR,  de  17/11/09,  
deliberando: a) anuir com a celebração de aditivo ao contrato de locação de imóvel entre  



COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTB TELECOM,,  
CNPJ/MF n.° 71.208.516/0001-74, Concessionária do STFC, nos setores 22, 25 e 33 do  
PGO e  MARCO ANTÔNIO NASCIMENTO SILVA,  inscrito  no  Cadastro  das  Pessoas 
Físicas  do  Ministério  da  Fazenda  pelo  CPF/MF  sob  n.°  534.178.366-20,  nos  exatos  
termos  da  minuta  contratual  submetida,  nos  termos  da  minuta  de  Despacho anexa à  
referida  ANÁLISE;  3.15 -  Anuência  Prévia;  Interessado(s):  CTBC  TELECOM; 
Processo(s)  n.  53500.009725/2008:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
270/2009-GCJR  ,  de  17/11/09,  deliberando:  a)  deferir  a  desvinculação  de  bens  
identificados pelo número patrimonial 62355-0, 62364-0, 62365-0, 62366-0 e 62370-0 da  
Relação de Bens Reversíveis (RBR) da COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO 
BRASIL  CENTRAL  -  CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n.°  71.208.516/0001-74,  
Concessionária do STFC nos setores 03,  22,  25 e 33 do PGO, nos termos da minuta  
anexa; e, b) determinar a instauração de Pado para apurar a alienação/substituição sem 
anuência  prévia  de  bens  reversíveis;  3.16  - Anuência  Prévia;  Interessado(s):  CTBC 
TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.013072/2008:  o  Conselho,  examinando  o  processo  
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE n.º 272/2009-GCJR, de 19/11/09, deliberando: a) anuir com a celebração dos 
primeiro  e  segundo  aditamentos  de  contrato  de  locação  entre  a  COMPANHIA  DE 
TELECOMUNICAÇÕES  DO  BRASIL  CENTRAL  -  CTBC  TELECOM,  CNPJ/MF  n.°  
71.208.516/0001-74,  Concessionária  do  STFC nos  setores  3,  22,  25  e  33  do  PGO e  
HERCINIO ESTANILAU DE CASTRO, CPF/MF n.º 744.403.738-87, nos exatos termos  
das minutas submetidas, nos termos da minuta de Despacho anexa à referida ANÁLISE; e,  
b) determinar a apuração da celebração do primeiro aditivo,  sem anuência prévia da 
Anatel;  3.17 -  Anuência  Prévia;  Interessado(s):  CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  
53500.013070/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  274/2009-
GCJR, de 19/11/09, deliberando: a) anuir com a celebração contrato de comodato de  
área de 7,5 m2 para instalação de equipamentos de telecomunicações, no qual figurará a  
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM,  
CNPJ/MF n.° 71.208.516/0001-74, Concessionária do STFC nos setores 3, 22, 25 e 33 do  
PGO como comodatária e a FGR URBANISMO S.A., CNPJ/MF n.° 02.171.304/0005-70,  
como comodante, nos exatos termos das minutas submetidas, nos termos da minuta de  
Despacho  anexa  á  referida  ANÁLISE;  3.18  - Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  
RÁDIO  TÁXI  BRASÍLIA  LTDA.;  Processo(s)  n.  53500.002439/2009:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 375/2009-GCJR, de 19/11/09, deliberando  
não  conhecer  do  Recurso  interposto  pela  empresa  RÁDIO  TÁXI  BRASÍLIA  -  ME, 
CNPJ/MF n° 37.173.036/0001-87, autorizada Serviço Limitado Privado, submodalidade  
Radiotáxi Especializado, por meio da Portaria n° 422, de 23 de abril de 1993, contra  
decisão exarada no Despacho n.° 2.481, de 8/4/2009, por meio do qual o Superintendente  
de  Radiofreqüência  e  Fiscalização  aplica  sanção  de  multa  em razão  de  mudança  de 
estação  base  sem  autorização  prévia  (item  13.5,  II,  "h",  da  Norma  N.°  13/97)  e  
interferência prejudicial de radiofreqüência (item 13.5, II, "e", da Norma N.° 13/97).; 3.19 
-  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A;  Processo(s)  n.  
53500.009931/2005:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  253/2009-
GCJR,  de  12/11/09,  deliberando:  a) excluir  a  imputação  à  BRASIL  TELECOM  S/A,  
CNPJ/MF  n.º   76.535.764/0001-43,  de  descumprimento  do  artigo  2º  do  Ato  n°  
43.151/2004; b) manter a imputação à Brasil Telecom S/A de descumprimento do artigo  



7º do Regulamento sobre as Condições de Acesso e Fruição dos Serviços de Utilidade  
Pública  e  de  Apoio  ao  STFC,  mantendo,  também,  o  valor  da  multa  já  aplicado  no  
Despacho n° 1.326/2008/PBQI/SPB, de 13/05/2008; c) determinar à Superintendência de 
Serviços Privados (SPV) a abertura de PADO em desfavor da 14 Brasil Telecom Celular  
por disponibilização inadequada a outra prestadora, do código 105;  3.20 - Pedido de 
Reconsideração;  Interessado(s):  RCA COMPANY  DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA;  
Processo(s)  n.  53500.034219/2004:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
267/2009-GCJR, de 17/11/09, deliberando não conhecer do Pedido de Reconsideração 
interposto  pela  RCA  COMPANY  DE  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA.,  CNPJ/MF  n° 
03.052.751/0001-40,  contra  decisão  exarada  no  Despacho  n°  4.682/2009-CD,  de 
08/07/2009, pela intempestividade de sua interposição; 3.21 - Pedido de Reconsideração; 
Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  SC;  Processo(s)  n.  53500.013540/2005  e  
53500.016193/2005: o Conselho, examinando os processos referenciados, acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  273/2009-
GCJR, de 19/11/09, deliberando não conhecer do Pedido de Reconsideração interposto  
pela BRASIL TELECOM S/A, CNPJ/MF n° 76.535.764/0322-66, contra decisão exarada  
no Despacho n° 2.696-CD, de 17/04/2009, por ausência do pressuposto de legitimidade,  
tendo em vista a falta de procuração do subscritor do referido recurso (fls. 120-127) nos  
autos do processo;  3.22 - Recurso Administrativo; Interessado(s): ALOTELECOM S/A;  
Processo(s) n. 53500.000276/2003:  o Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta,  
proferido pelo Conselheiro Relator,  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, tendo em vista manifesta necessidade de julgamento simultâneo com o Processo  
que  pediu  prorrogação  da  operação;  3.23 -  Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  
MMDSC  COMUNICAÇÕES  S/A;  Processo(s)  n.  53520.000496/2003:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 285/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando:  
a) conhecer  do  Recurso  interposto  pela  empresa  MMDSC  COMUNICAÇÕES  S/A, 
CNPJ/MF n°  02.237.134/0001-56,  autorizada  do  Serviço  Especial  de  Distribuição  de 
Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), pelo Ato n.º 1.858, de 2/12/1998, contra decisão 
exarada  no  Despacho  n.°  2.471,  de  8/4/2009,  para  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  
mantendo-se  integralmente  os  termos  da  decisão  recorrida;  3.24  - Recurso 
Administrativo;  Interessado(s):  VIVO  S/A;  Processo(s)  n.  53500.003661/2006:  o  
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  255/2009-GCJR,  de  13/11/09,  
deliberando conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELERJ CELULAR S/A, 
CNPJ/MF n.° 02.330.506/0001-94, nos autos do processo referenciado, para, no mérito,  
negar-lhe  provimento,  mantendo  integralmente  os  termos  da  decisão  proferida  pelo  
Superintendente de Serviços Privados Substituto, por meio do Despacho n.° 36/2006-SPV,  
de 10/05/2006, e,  b) encaminhar cópia do Parecer n.º 528/2009/BRM/PGF/PFE-Anatel,  
de  31/08/2009,  às  fls.  242/274 dos  autos,  à  Gerência  de  Planejamento,  Orçamento  e  
Finanças  da  SAD,  para  fins  de  Consulta  Interna  n.°  447;  3.25 -  Pedido  de 
Reconsideração;  Interessado(s):  TIM SUL S/A;  Processo(s)  n.  53516.002745/2004:  O 
Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta, proferido pelo Conselheiro Relator, 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,  tendo  em  vista  ausência  de 
julgamento de efeito suspensivo no processo referenciado;  3.26 -  Alteração de Contrato 
Social;  Interessado(s):  HOJE  SISTEMAS  DE  INFORMÁTICA  LTDA;  Processo(s)  n.  
53500.033076/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  



fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  287/2009-
GCJR,  de  20/11/09,  deliberando  aprovar  a  alteração  do  Contrato  Social  da  HOJE 
SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 08.868.001/0001-
64, 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  alteração  na  composição  e  elevação  do  capital  social  da  
Prestadora, na forma descrita no processo referenciado; 3.27 - Consolidação de Termos 
de  Autorização  para  Exploração  do  SMP;  Interessado(s):  AUTORIZADAS  DO  SMP;  
Processo(s) n. 53500.023509/2009:  o Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta,  
proferido pelo Conselheiro Relator,  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,  tendo  em  vista  manifesta  necessidade  de  oitiva  da  Procuradoria  Federal  
Especializada – Anatel sobre o tema em comento; 3.28 - Anuência Prévia; Interessado(s):  
CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.011061/2009:  o  Conselho,  examinando  o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  288/2009-GCJR,  de  20/11/09,  deliberando:  a) conceder  a 
anuência solicitada para as alterações contratuais pretendidas no processo referenciado, 
e,  b) determinar  à  SPB,  caso  já  não  o  tenha  feito,  a  instauração  de  PADO  para 
averiguação de possíveis infrações mencionadas no Informe n° 274/2009-PBOAC/PBOA,  
de 25/05/09;  3.29 - Anuência Prévia; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n.  
53500.008717/2008:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  289/2009-
GCJR, de 20 /11/09, deliberando conceder a anuência solicitada pela COMPANHIA DE 
TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, CNPJ/MF n.º 71.208.516/0001-
74,  para a contratação pretendida no processo referenciado;  3.30 -  Anuência Prévia; 
Interessado(s):  CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.000055/2009:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 290/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando  
conceder  a  anuência  solicitada  pela  COMPANHIA  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DO 
BRASIL  CENTRAL  -  CTBC,  CNPJ/MF n.º  71.208.516/0001-74,  para  as  contratações  
pretendidas no processo referenciado;  3.31 -  Pedido de Reconsideração; Interessado(s):  
BRASIL TELECOM S.A; Processo(s) n. 53500.031721/2005:  o Conselho, examinando o  
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos na ANÁLISE n.º 291/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando conhecer do Pedido 
de Reconsideração da BRASIL TELECOM S/A, CNPJ/MF n.º 76.535.764/0001-43, para,  
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se decisão do Conselho Diretor da Anatel,  
exarada no Despacho n° 335/2007-CD, 16/04/2007, que indeferiu o pedido de revisão do  
Regulamento de Indicadores de Qualidade do Serviço Telefônico - RIQ, aprovado pela  
Resolução  n°  417,  de  17  de  outubro  de  2005;  3.32 -  Recurso  Administrativo; 
Interessado(s): TELESP S/A; Processo(s) n. 53504.021662/2006: o Conselho, examinando 
o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos na ANÁLISE n.º 292/2009-GCJR, de 20/11/09, deliberando conhecer do Recurso  
Administrativo  interposto  pela  TELECOMUNICAÇÕES  DE  SÃO  PAULO  -  TELESP,  
Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Região III do Plano Geral  
de  Outorgas  -  PGO,  CNPJ/MF  n°  02.558.157/0001-62,  nos  autos  do  processo 
referenciado, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente os termos  
da decisão proferida pelo Superintendente de Serviços Públicos, por meio do Despacho n°  
3283/2009-PBCPA/PBCP/SPB;  3.33 -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  
TELESP S/A;  Processo(s)  n.  53504.010159/2006:  o  Conselho,  examinando o processo  



referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE  n.º  293/2009-GCJR,  de  20/11/09,  deliberando  conhecer  do  Pedido  de  
Reconsideração interposto  pela  TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO -  TELESP,  
Concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Região III do Plano Geral  
de  Outorgas  -  PGO,  CNPJ/MF  n°  02.558.157/0001-62,  nos  autos  do  processo 
referenciado,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo-se  integralmente  os  
termos da decisão proferida pelo Conselho Diretor, por meio do Despacho n° 5.611/2009-
CD; 3.34 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n.  
53500.003338/2002:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  294/2009-
GCJR, de 20/11/09, deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela 
Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC Telecom, Concessionária do  
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, setor 3, Região I do Plano Geral de Outorgas  
-  PGO,  nos  autos  do  processo  referenciado,  para,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  
mantendo integralmente os termos da decisão proferida pelo Conselho Diretor, por meio  
do Despacho n° 1.705/2007-CD, de 21/12/2007; 3.35 -  Anuência Prévia; Interessado(s):  
CTBC  TELECOM;  Processo(s)  n.  53500.000059/2009:  o  Conselho,  examinando  o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  269/2009-GCJR,  de  17/11/09,  deliberando  anuir  com  a 
celebração de contrato de serviços especializados de engenharia entre a COMPANHIA  
DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC TELECOM, CNPJ/MF n.°  
71.208.516/0001-74,  Concessionária  do  STFC nos  setores  3,  22,  25  e  33  do  PGO e  
ENGESET - Engenharia e Serviços de Telecomunicações S/A, inscrita no CNPJ/MF n.°  
08.162.032/0001-03, nos exatos termos da minuta contratual submetida, nos termos da  
minuta  de  Despacho  anexa  á  referida  ANÁLISE;  3.36  - Pedido  de  Reconsideração; 
Interessado(s):  TELEMAR  S/A  -  PB;  Processo(s)  n.  53539.000180/2004:  o  Conselho 
acolheu o pedido de retirada de pauta, proferido pelo Conselheiro Relator, 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;  4  -  Conselheiro  Antonio  Domingos 
Teixeira Bedran.  4.1 -  Pedido de Renúncia;  Interessado(s):  BRASIL TELECOM S.A;  
Processo(s)  n.  53500.020598/2006:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
661/2009-GCAB, de 16 /11/09, deliberando declarar extinta, por renúncia, a partir de  
08/08/2006, as autorizações para exploração do Serviço Telestrada outorgadas à BRASIL  
TELECOM S.A., conforme solicitação da mesma nos autos do processo referenciado, na  
forma da minuta de Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV).;  
4.2 -  Consulta  Pública:Proposta  de  Plano  Básico  de  Distribuição  de  Canais  de  
Radiodifusão Sonora  em Onda  Tropical,  faixas  de  120m,  90m e  60m;  Processo(s)  n.  
53500.023033/2009:  o  Conselho deferiu  o  pedido de  vista  proferido  pela 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;  
4.3  - Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  GO; 
Processo(s)  n.  53542.000886/2003:  o  Conselho,  examinando o  processo  referenciado,  
acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  
662/2009-GCAB, de 16/11/09,  deliberando:  a) conhecer do Pedido de Reconsideração 
apresentado  pela  empresa  BRASIL  TELECOM  S.A.  -  FILIAL  GOIÁS,  CNPJ/MF  n.°  
76.535.764/0328-51,  nos  autos  do  processo  referenciado,  para,  no  mérito,  negar-lhe 
provimento;  e,  b) determinar  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  que  tome  as  
providências  para  determinar  à  BRASIL  TELECOM  S.A.  -  FILIAL  GOIÁS  o  
ressarcimento  dos  usuários  prejudicados  pela  falha  de  tarifação  objeto  do  presente  



PADO;  4.4  - Autorização  do  Serviço  de  Comunicação  Multimídia;  Interessado(s):  
TELEFÔNICA SISTEMAS DE TELEVISÃO S/A;  Processo(s)  n.  53500.014316/2007:  o 
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  610  /2009-GCAB,  de  29/10/09,  
deliberando: a) aprovar a solicitação de TELEFÔNICA SISTEMAS DE TELEVISÃO S.A,  
CNPJ/MF  n.°  05.069.728/0001-93,  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;  4.5  - Pedido  de  Reconsideração;  
Interessado(s):  TELEMAR S/A  -  PA;  Processo(s)  n.  53569.000976/2003:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  663  /2009-GCAB,  de  17  /11/09,  
deliberando:  a) conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  interposto  pela  empresa  
TELEMAR NORTE LESTE S.A. - TELEMAR/PA (Oi), CNPJ/MF n.° 33.000.118/0009-26,  
Concessionária  do  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado (STFC),  no  Setor  14  do  Plano 
Geral de Outorgas (PGO), e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo  
Conselho Diretor da Anatel, contida no DESPACHO N.° 4.334/2009-CD, de 19/06/2009,  
que  manteve  decisão  da  Superintendente  de  Universalização  Substituta,  contida  no 
DESPACHO N.° 049/2006/UNACO/UNAC/SUN, de 03/11/2006, de aplicar a sanção de  
multa sobre a qual deverão incidir correções, juros de mora e multa de mora, no que for  
cabível;  b) expedir  Despacho  do  Conselho  Diretor,  segundo  os  instrumentos  legais  
vigentes,  dispondo sobre a decisão contida no item a),  conforme minuta constante  do 
Anexo da referida ANÁLISe; e,  c) determinar à Superintendência de Universalização a  
imediata comunicação à entidade da decisão tomada pelo Conselho Diretor a respeito do  
seu  Pedido  de  Reconsideração,  conforme  procedimentos  aplicáveis  e  nos  termos  da  
legislação  e  regulamentação  vigentes;  4.6  - Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  
EMBRATEL S/A; Processo(s) n. 53500.002874/2001: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE  n.º  664/2009-GCAB  de  17/11/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso  
Administrativo,  interposto  pela  EMPRESA  BRASILEIRA  DE  TELECOMUNICAÇÕES 
S.A.-  EMBRATEL,  CNPJ/MF n° 33.530.486/000:  (incorporadora da Vésper  S.A.),  nos  
autos do processo referenciado, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os  
termos  da  decisão  recorrida  pelos  seus  próprios  fundamentos;  4.7  - Recurso 
Administrativo;  Interessado(s):  TMAIS  S.A;  Processo(s)  n.  53500.013995/2005:  o  
Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto  
do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  666/2009-GCAB,  de  18/11/09,  
deliberando: a) não conhecer do Recurso Administrativo interposto pela empresa TMAIS 
S.A., CNPJ/MF n.° 03.155.642/0001-58, Autorizada do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) nas Áreas de Numeração n.° 11, 21, 31, 41, 48, 51, 53, 54, 55, 61, 71, 81 e 91 do 
Plano  Geral  de  Códigos  Nacionais  (PGCN),  contra  decisão  do  Superintendente  de  
Serviços Públicos, por meio do DESPACHO N.° 1.539/2008/PBQI/SPB, de 25/05/2008,  
nos autos dos Pados n° 53500.013995/2005, 53500.017372/2005, 53500.016210/2005 e  
53500.017240/2005, que têm por objeto a averiguação do descumprimento de metas de  
qualidade estabelecidas no PGMQ-STFC, aprovado pela Resolução n.° 30/1998, por ter  
sido  protocolizado  intempestivamente  na  Anatel;  b) expedir  Despacho  do  Conselho  
Diretor, segundo os instrumentos legais vigentes, dispondo sobre a decisão contida no  
item a), conforme minuta constante do Anexo da referida ANÁLISE; e,  c) determinar à 
Superintendência de Serviços  Públicos  a  imediata comunicação à empresa da decisão 
tomada pelo Conselho Diretor a respeito do seu Pedido de Reconsideração, conforme 



procedimentos aplicáveis  e nos termos da legislação e  regulamentação vigentes;  4.8 - 
Atribuição  e  Destinação  de  Faixas  de  Radiofreqüências  ao  SMP;  Processo(s)  n.  
53500.007846/2008:  o  Conselho deferiu  o  pedido de  vista  proferido  pela 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;  
4.9  - Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  POWERLICE  TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA;  Processo(s)  n.  53504.021590/2007:  o  Conselho,  examinando  o  processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE  n.º  667/2009-GCAB,  de  18/11/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso 
Administrativo,  interposto  pela  POWERLICE  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA, 
Concessionária do Serviço de TV a Cabo na área de Guarujá, no Estado de São Paulo,  
CNPJ/MF n° 01.267.693/0001, contra o Ato n° 5.368, de 22 de setembro de 2009, do 
Superintendente  de  Serviços  de  Comunicação  de  Massa,  nos  autos  do  processo  
referenciado, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos da decisão  
recorrida pelos seus próprios fundamentos; 4.10 - Recurso Administrativo; Interessado(s):  
EMBRATEL S/A; Processo(s) n. 53500.008454/2000: o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE  n.º  668/2009-GCAB,  de  18/11/09,  deliberando  não  conhecer  do  Recurso  
interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.- EMBRATEL,  
CNPJ/MF n° 33.530.486/0001-29 (incorporadora da Vésper São Paulo S.A.), nos autos do 
processo referenciado, eis que, intempestivo, conforme reconhecem a Matéria n° 004, da  
PBQID/PBQI;  o  Informe n°  073/2007-GPR;  o  Informe n°  96/2007/PBQID/PBQI;  e  o  
Informe n° 184/PBQID/PBQI, mantendo-se os termos da decisão recorrida, pelos seus  
próprios  fundamentos;  4.11  - Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  EMBRATEL 
S/A;  Processo(s)  n.  53500.006391/2003:  o  Conselho  acolheu  o  pedido  de  retirada de 
pauta, proferido pelo Conselheiro Relator, 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,  em face  da  necessidade  de  melhor  analisar  a  matéria;  4.12  - Pedido  de 
Reconsideração;  Interessado(s):  BRASIL  TELECOM  S/A  -  DF;  Processo(s)  n.  
53500.022145/2005:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º  671 /2009-
GCAB, de 18 /11/09,  deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração apresentado 
pela  empresa  BRASIL  TELECOM  S.A.  -  DISTRITO  FEDERAL,  CNPJ/MF  n.°  
76.535.764/0001-43,  nos  autos  do  processo  referenciado,  para,  no  mérito,  negar-lhe 
provimento;  4.13  - Adaptação  de  Serviços  de  Telecomunicações  ;  Interessado(s):  
SERCOMTEL  S/A;  Processo(s)  n.  53500.003631/2003:  o  Conselho,  examinando  o 
processo referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator,  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  670  /2009-GCAB,  de  18/11/09,  deliberando  aprovar  a  
solicitação  da  SERCOMTEL  S.A.  TELECOMUNICAÇÕES,  CNPJ/MF  n.°  
01.371.416/0001-89, de adaptar a Autorização para exploração do Serviço de Rede de  
Transporte  de  Telecomunicações,  expedida  por  meio  do  Termo  PVSS/SPV  n.°  35/98-
ANATEL,  para  o  Serviço  de  Comunicação  Multimídia,  por  prazo  indeterminado,  sem 
caráter  de  exclusividade,  em  âmbito  nacional  e  internacional  e  tendo  como  área  de 
prestação  de  serviço  o  Setor  20,  Região  II,  do  PGO,  na  forma  da  minuta  de  Ato  
apresentada pela Superintendência de Serviços Privados (SPV); 4.14 - Anuência Prévia; 
Interessado(s): NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e GRUPO RMD; Processo(s) n.  
53500.008679/2009:  o  Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  
apresentou a ANÁLISE n.º 640/2009-GCAB, de 6/11/09, propondo: a) acolher a sugestão  
da Superintendência de Serviços Privados, (SPV), no sentido de que seja dada anuência  
prévia à aquisição, pela Nextel Telecomunicações Ltda., do controle das empresas RMD 



do Brasil  S.A.,  Telcom Telecomunicações do Brasil  Ltda.  e  Sunbird Telecomunicações  
Ltda.,  vez  que  inexistem  óbices  à  operação  da  reestruturação  societária  por  elas  
pretendida; e, b) registrar que a apresentação desta operação para a Anatel não exime os  
interessados  do  cumprimento  das  demais  obrigações  legais  e  regulamentares  junto  a  
outros órgãos ou entidades. A Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi proferiu voto 
oral  com o  seguinte  teor:  “Manifesto-me  favoravelmente  à  fundamentação  e  ao  voto  
contidos  na  ANÁLISE  n.º  640/2009-GCAB,  de  6/11/2009,  do  Conselheiro  Antonio  
Domingos  Teixeira  Bedran,  e,  adicionalmente,  proponho  reiterar  o  condicionamento  
relativo à reestruturação societária da prestadora REDE SUL TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA.,  com o objetivo de adequar-se à legislação de telecomunicações  brasileira,  na  
forma prevista no Informe n. º 527/2009-PVCPC/PVCP/SPV, de 9/9/2009.” O Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro  Relator,  Antonio  Domingos  Teixeira  Bedran,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  
640/2009-GCAB, de 6/11/09, e, adicionalmente, acatou a proposta da Conselheira Emilia  
Maria Silva Ribe
iro Curi, deliberando:  a) acolher a sugestão da Superintendência de Serviços Privados,  
(SPV),  no  sentido  de  que  seja  dada  anuência  prévia  à  aquisição,  pela  Nextel  
Telecomunicações  Ltda.,  do  controle  das  empresas  RMD  do  Brasil  S.A.,  Telcom 
Telecomunicações do Brasil Ltda. e Sunbird Telecomunicações Ltda., vez que inexistem 
óbices  à  operação  da  reestruturação  societária  por  elas  pretendida,  respeitados  os 
condicionamentos expostos no Informe n.  º  527/2009-PVCPC/PVCP/SPV, de 9/9/2009,  
relativos à reestruturação societária da prestadora REDE SUL TELECOMUNICAÇÕES  
LTDA., ; e, b) registrar que a apresentação desta operação para a Anatel não exime os  
interessados  do  cumprimento  das  demais  obrigações  legais  e  regulamentares  junto  a  
outros  órgãos  ou  entidades;  4.15  - Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TIM 
CELULAR S/A; Processo(s) n. 53508.010804/2006:  o Conselho, examinando o processo 
referenciado, acompanhou a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na  
ANÁLISE  n.º  672/2009-GCAB,  de  20  /11/09,  deliberando:  a) adotar  o  Informe  n.°  
397/2009-PBQID/PBQI,  de  07/08/2009;  b) conhecer  do  Recurso  Administrativo  com 
pedido de efeito suspensivo interposto pela empresa TIM CELULAR S.A., CNPJ/MF n.°  
04.206.050/0001-80,  Autorizada  do  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado  (STFC)  nas 
Regiões I,  II  e III  do Plano Geral de Outorgas (PGO), contra decisão proferida pelo  
Superintendente  de  Serviços  Públicos  por  meio  do  DESPACHO  n.°  
5.273/2008/PBQI/SPB, de 16/12/2008, para, no mérito, negar–lhe provimento, mantendo-
se os termos da decisão recorrida; c) expedir Despacho deste Conselho Diretor, segundo 
os instrumentos legais vigentes, dispondo sobre a decisão contida no item b, conforme 
minuta constante do Anexo à referida ANÁLISE; e, d) determinar à Superintendência de  
Serviços Públicos a imediata comunicação à entidade da decisão tomada pelo Conselho 
Diretor a respeito do seu Recurso Administrativo, conforme procedimentos aplicáveis e 
nos  termos  da  legislação  e  regulamentação  vigentes;  4.16  - Recurso  Administrativo; 
Interessado(s): ASSOCIAÇÃO CULTURAL RÁDIO COMUNIDADE FM; Processo(s) n.  
53528.001305/2001:  o Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta, proferido pelo  
Conselheiro Relator, 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, tendo em 
vista manifesta necessidade de oitiva da Procuradoria Federal Especializada – Anatel  
sobre o tema em comento;  4.17 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 
Obrigações; Interessado(s): EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA; Processo(s)  n.  
53500.007551/2009:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  673/2009-
GCAB, de 20/11/09, deliberando: a) afastar a sanção de caducidade da outorga; e, b)  



aplicar à EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ/MF n° 63.763.296/0001-12, a  
sanção de multa, em substituição à de caducidade afastada, em valor correspondente a  
20% (vinte por cento) da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) referente aos 
anos de 2007 e 2008, em razão do não pagamento da TFF, dentro do prazo legal, para a  
Área  de  Prestação  de  Serviço  de  Toledo/PR;  4.18 -  Recurso  Administrativo;  
Interessado(s): TELESP CELULAR S/A; Processo(s) n. 53504.001240/2000: o Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 676/2009-GCAB, de 20/11/09, deliberando 
conhecer  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela  empresa  VIVO  S.A.,  CNPJ  n° 
02.319.126/0001-59, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos da  
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos;  4.19 - Pedido de Reconsideração;  
Interessado(s):  TELEMAR  S/A;  Processo(s)  n.  53587.000464/2004:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  
Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  674/2009-GCAB,  de  20/11/09,  
deliberando:  a) conhecer  do  Pedido  de  Reconsideração  interposto  pela  empresa  
TELEMAR S/A, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão combatida  
pelos seus próprios fundamentos; b) não conhecer do 'Pedido de Reconsideração', datado  
de 21/09/2009, contra decisão negando efeito suspensivo - Despacho n° 6.100/2009-PR, 
por contrariar o art. 90, inciso II, § 2o, do Regimento Interno desta Agência; c) expedir  
Despacho deste Conselho Diretor, na forma da minuta constante em anexo da referida  
ANÁLISE;  e,  d)  notificar  a  parte  interessada  da  decisão  tomada;  4.20  - Recurso 
Administrativo; Interessado(s): LOCAL INT ACESSO A INTERNET LTDA; Processo(s) n.  
53548.002487/2007:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  677/2009-
GCAB,  de  20/11/09,  deliberando  conhecer  do  Recurso  Administrativo  interposto  pela  
LOCAL INT ACESSO À INTERNET LTDA, CNPJ/MF n.° 06.123.981/0001-40, autorizada 
do Serviço de Comunicação Multimídia, nos autos do processo referenciado, para,  no 
mérito, negar-lhe provimento; 4.21 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): BRASIL 
TELECOM S/A - RS; Processo(s) n. 53500.030551/2004: o Conselho acolheu o pedido de 
retirada  de  pauta,  proferido  pelo  Conselheiro  Relator,  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, em face da necessidade de melhor analisar a matéria; 4.22 
- Recurso  Administrativo;  Interessado(s):  TIM  NORDESTE  S/A;  Processo(s)  n.  
53500.018523/2004:  o Conselho acolheu o pedido de retirada de pauta, proferido pelo  
Conselheiro Relator, 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, em face  
da  necessidade  de  melhor  analisar  a  matéria;  4.23  - Pedido  de  Reconsideração;  
Interessado(s):  INTELIG  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA;  Processo(s)  n.  
53500.004514/2001:  o  Conselho,  examinando o processo referenciado,  acompanhou a  
fundamentação e  o  voto do  Conselheiro  Relator,  contidos  na  ANÁLISE n.º  682/2009-
GCAB, de 20/11/09, deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela 
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF n.° 02.421.421/0001-11, nos autos  
do processo referenciado, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de se  
considerar tempestivo o Recurso Administrativo apresentado; e, b) conhecer do Recurso  
Administrativo  interposto  pela  INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA, nos  autos  do 
presente  Processo  e,  no  mérito,  negar-lhe  provimento,  mantendo-se  integralmente  a  
decisão exarada pelo Superintendente de Serviços Públicos, por meio do Despacho n.°  
4/2006/PBQID/SPB,  de  4/1/2006;  4.24 -  Pedido  de  Reconsideração;  Interessado(s):  
BRASIL  TELECOM  S/A  -  MT;  Processo(s)  n.  53545.000977/2004:  o  Conselho,  
examinando  o  processo  referenciado,  acompanhou  a  fundamentação  e  o  voto  do  



Conselheiro  Relator,  ,  contidos  na  ANÁLISE  n.º  680/2009-GCAB,  de  20/11/09,  
deliberando conhecer do Pedido de Reconsideração interposto por BRASIL TELECOM 
S/A - MT, para no mérito, dar-lhe provimento, para considerar o Recurso Administrativo  
tempestivo, e, b) por economia processual, conhecer do Recurso Administrativo, para, no  
mérito, negar-lhe provimento;  4.25 - Recurso Administrativo; Interessado(s): CELULAR 
CRT S/A; Processo(s) n. 53500.005049/2003: o Conselho acolheu o pedido de retirada de 
pauta, proferido pelo Conselheiro Relator, 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,  em  face  da  necessidade  de  melhor  analisar  a  matéria;  5  -  Assuntos 
Administrativos. 5.1 - Exoneração de Nomeação de Servidor; .5.1.A – o Conselho, nos 
termos da Matéria para Apreciação do Conselho Diretor n.º 133/2009-ADTOH/SAD, de  
23/11/2009, aprovou:  a) a nomeação do servidor HERMANN BERGMANN GARCIA E 
SILVA para ocupar o Cargo Comissionado Técnico, código CCT IV, Assessor Técnico da  
Gerência Regional do ER-04, ficando exonerado do cargo que atualmente ocupa; e, b)  a  
nomeação  do  servidor  ROBERTO  MAURO  DIAS  AQUINO,  para  ocupar  o  Cargo  
Comissionado Técnico,  código  CCT III,  na  Gerência  Operacional  de  Fiscalização de  
Serviços  do  Escritório  Regional  ER-04,  ficando  exonerado  do  cargo  que  atualmente  
ocupa; 5.1.B - o Conselho, nos termos da Matéria para Apreciação do Conselho Diretor  
n.º  134/2009-ADTOH/SAD,  de  23/11/2009,  aprovou:  a) a  nomeação  de  ANTONIO 
CARLOS VALADARES PEIXOTO, para ocupar o para ocupar o Cargo Comissionado de  
Gerência-Executiva,  Código  CGE  III,  na  Gerência  de  Arrecadação  (ADPFA),  da  
Gerência-Geral  de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  (ADPF),  da  SAD,  ficando  
exonerado do Cargo Comissionado Técnico, código CCT IV, que atualmente ocupa na  
Gerência Operacional de Controle de Arrecadação (ADPFA1), e dispensá-lo do encargo 
de  substituto  da  Gerência  de  Arrecadação,  código  CGE  III,  nos  afastamentos  e  
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. 
6. OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;.6.1.A – o Conselho, nos termos da  
Matéria para Apreciação do Conselho Diretor n.º 001/2009-GPR, de 23/11/2009, aprovou  
o calendário de reuniões do Conselho Diretor da Anatel para o Ano de 2010, conforme  
segue: a) as reuniões do Conselho Diretor serão realizadas a partir de 21 de janeiro de  
2010, semanalmente, às quintas-feiras, exceto quando for feriado ou quando o Conselho 
Diretor deliberar a sua alteração para outro dia ou a sua suspensão;  b) o  Conselho 
Diretor não realizará reuniões no período de 18 de dezembro de 2009 a 20 de janeiro de 
2010, em razão dos recessos de Natal e final de ano, bem como em razão de férias de  
Conselheiros  que,  por  conseguinte,  implicará  em  insuficiência  de  quorum  para  
deliberação, e,  c)  o Conselho Diretor não suspenderá suas deliberações em razão do 
disposto no art. 34 do Regulamento da Agência, combinado com o art. 6º do Regimento 
Interno  da  Agência;  6.1.B -  o  Conselho,  nos  termos  propostos  pelo  Conselheiro  
Presidente,  Embaixador  Ronaldo  Mota  Sardenberg,  aprovou,  por  três  votos  a  um,  a  
alteração da Portaria n.º 410, de 10 de junho de 2009, no tocante à gestão dos contratos  
administrativos dos órgãos vinculados à Presidência Executiva, cuja gestão passa a ser  
dos chefes dos respectivos órgãos. Vencida a Conselheira Emilia Maria Silva Ribeiro Curi 
que, nessa oportunidade, reviu o seu posicionamento, manifestado nas Reuniões n.º 511,  
realizada  em  04/02/2009,  e  n.º  532,  realizada  em 13/08/2009,  tendo  em vista  que  a  
matéria em deliberação se insere nas competências administrativas previstas no artigo 32  
da Lei n.º 9.472, de 16/07/1997, e no artigo 179, inciso I, do Regimento Interno desta  
Agência, aprovado pela Resolução n.º 270, de 19/07/2001, para cujo exercício dispensa a  
apreciação deste Conselho Diretor. 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.
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