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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dez, às 15 horas, em sua Sede no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco H, Brasília-DF, realizou-se a quingentésima 

octogésima 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, João Batista de Rezende e Jarbas José Valente. Registradas as 

presenças do Procurador-Geral Marcelo Bechara de Souza Hobaika, 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 - Presidente Ronaldo Mota Sardenberg. Nada a registrar; 2 - 

Conselheiro Jarbas José Valente. 2.1 - Proposta de Regulamento: Publicação do 

Planejamento do Serviço de TV a Cabo e do Serviço de Distribuição de Sinais 

Multiponto Multicanal; Processo(s) n. 53500.000834/2004; Processo(s) em Pedido de 

Vista: o Conselho deferiu o pedido de vista proferido pelo 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; 2.2 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): TELEMAR S/A - 

RR; Processo(s) n. 53587.000253/2008: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 483/2010-GCJV, de 21/10/2010, deliberando 

conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S.A. 

- FILIAL PE, CNPJ/MF n.° 33.000.118/0014-93, Concessionária do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado - STFC, no Setor 8 do Plano Geral de Outorgas - PGO, em face de 

decisão proferida pelo Conselho Diretor da Anatel, por meio do Despacho n.° 

5.957/2010-CD, de 13/07/2010, presente nos autos do processo referenciado e, no 

mérito, negar a ele provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida; 2.3 - 

Pedido de Reconsideração; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO LIMITADO 

PRIVADO; Processo(s) n. 53524.008665/2009: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 488/2010-GCJV, de 21/10/2010, deliberando: a) 

reformar o Ato n.º 3.044, de 11 de maio de 2010, para afastar a sanção de caducidade 

http://33.0.0.118/0014-93,


da autorização detida por JEAN CARLOS DA SILVA, CPF/MF n.º  076.746.296-35, 

que quitou seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF); e, 

b) determinar à Superintendência de Serviços Privados o arquivamento do presente 

processo; 2.4 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações; 

Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO; Processo(s) n. 

53554.002075/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 489/2010-GCJV, de 21/10/2010, deliberando: a) aplicar a sanção de 

caducidade das autorizações para exploração do Serviço Limitado Privado, de 

interesse restrito, às 13 (treze) entidades que não regularizaram seus débitos relativos 

ao FISTEL, descumprindo o disposto no § 2° do art. 8° da Lei n.º 5.070, de 7 de julho 

de 1966, e o estabelecido no art. 16 do Anexo à Resolução n.º 255/2001; b) arquivar o 

PADO para as 2 (duas) entidades que quitaram seus débitos relativos ao FISTEL; e, c) 

determinar à Superintendência de Serviços Privados que adote providências no sentido 

de efetuar a cobrança dos valores devidos, uma vez que a extinção das autorizações 

não exime as entidades de suas obrigações para com terceiros, nem prejudica a 

apuração de eventuais infrações cometidas ou a cobrança de valores devidos à 

Anatel; 2.5 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO LIMITADO 

PRIVADO; Processo(s) n. 53554.001923/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 490/2010-GCJV, de 21/10/2010, deliberando: a) 

aplicar a sanção de caducidade da autorização para exploração do Serviço Limitado 

Privado Estações Itinerantes, de interesse restrito, detida pela entidade E. F. 

OLIVEIRA ALLATA, CNPJ/MF n.º 02.179.796/0001-17, que não regularizou seus 

débitos relativos ao FISTEL, descumprindo o disposto no § 2° do art 8° da Lei n.º 

5.070, de 7 de julho de 1966, e o estabelecido no art. 16 do Anexo à Resolução n.º 

255/2001; b) arquivar o PADO para a entidade CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 

SUAREZ TRADE, CNPJ/MF n.º 00.424.367/0001-32, que após regularmente 

notificada quitou seus débitos relativos ao FISTEL; e, c) determinar à 

Superintendência de Serviços Privados que adote providências no sentido de efetuar a 

cobrança dos valores devidos pela entidade E. F. OLIVEIRA ALLATA, uma vez que 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; 2.6 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO 

RADIOAMADOR; Processo(s) n. 53548.000898/2010: o Conselho, examinando o 

processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do 

Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 491/2010-GCJV, de 21/10/2010, 

deliberando: a) aplicar a sanção de caducidade das autorizações para exploração do 

Serviço Radioamador, de interesse restrito, às 13 (treze) entidades que não 

regularizaram seus débitos relativos ao FISTEL, descumprindo o disposto no § 2° do 

art. 8° da Lei n.º 5.070, de 7 de julho de 1966, e o estabelecido no art. 16 do Anexo à 

Resolução n.º 255/2001; b) arquivar o PADO para as 4 (quatro) entidades que 

quitaram seus débitos relativos ao FISTEL; e, c) determinar à Superintendência de 

Serviços Privados que adote providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores 

devidos, uma vez que a extinção das autorizações não exime as entidades de suas 

obrigações para com terceiros, nem prejudica a apuração de eventuais infrações 

cometidas ou a cobrança de valores devidos à Anatel; 2.7 - Procedimento para 

Apuração de Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO 

http://n.02.179.796/0001-17,
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SERVIÇO RÁDIO DO CIDADÃO; Processo(s) n. 53524.000724/2010: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 492/2010-GCJV, de 

21/10/2010, deliberando: a) aplicar a sanção de caducidade das autorizações para 

exploração do Serviço Rádio do Cidadão, de interesse restrito, às 115 (cento e quinze)  

entidades que não regularizaram seus débitos relativos ao FISTEL, descumprindo o 

disposto no § 2º do art. 8º da Lei n.º 5.070, de 7 de julho de 1966, e o estabelecido no art. 

16 do Anexo à Resolução n.º 255/2001; b) arquivar o PADO para as 22 (vinte e duas) 

entidades que quitaram seus débitos relativos ao FISTEL; c) determinar à SPV que adote 

providências no sentido de efeturar a cobrança dos valores devidos, uma vez que a 

extinção das autorizações não exime as entidades de suas obrigações para com terceiros, 

nem prejudica a apuração de eventuais infrações cometidas ou a cobrança de valores 

devidos à Anatel; 2.8 - Transferência de Controle Societário; Interessado(s): PROVARR 

PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME; Processo(s) n. 53500.005735/2009: o 

Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a 

fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 495/2010-

GCJV, de 22/10/2010, deliberando: a) aprovar, a posteriori, a transferência do 

controle direto da PROVARR PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, CNPJ/MF n.º 

10.448.590/0001-73, empresa prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia, de 

Élio Alves Silva, CPF/MF n.º 044.196.006-59 e VIRLEI CARDOSO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, CPF/MF n.º 631.539.556-20, para MARIA AFRA LIMA DE SOUZA, 

CPF/MF n.º 389.337.996-72; e, b) ratificar que a aprovação da operação pela Anatel 

não exime a Requerente do cumprimento das demais obrigações legais e 

regulamentares a que se encontra submetida perante outros órgãos; 2.9 - Transferência 

de Controle Societário; Interessado(s): VNET TELECOM LTDA - ME; Processo(s) n. 

53500.028904/2008: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 496/2010-GCJV, de 22/10/2010, deliberando: a) aprovar, a posteriori, a 

transferência do controle direto da VNET TELECOM LTDA - ME, CNPJ/MF n.º 

05.331.444/0001-23, empresa prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia, de 

MARIA HELVETIA LEMES DE MORAES VILELA, CPF/MF n.º 019.130.668-19 e 

MURILO MORAES VILELA, CPF/MF n.º 394.843.448-44, para RICARDO LEME DA 

ROSA, CPF/MF n.º 066.506.688-00, EDNEIA AVELINA DE SOUZA MARTINS DE 

OLIVEIRA, CPF/MF n.º 090.937.808-83, PATRICK THALES DOS SANTOS, CPF/MF 

n.º 071.951.266-25 e ANDRÉ FRANCISCO DA SILVA, CPF/MF n.º 271.103.178-03; e, 

b) ratificar que a aprovação da operação pela Anatel não exime a Requerente do 

cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a que se encontra 

submetida perante outros órgãos; 2.10 - Transferência de Controle 

Societário; Interessado(s): TELSIM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 

ME; Processo(s) n. 53500.026857/2008: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 497/2010-GCJV, de 22/10/2010, deliberando: a) 

aprovar, a posteriori, a transferência do controle indireto da TELSIM SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, CNPJ/MF n.º 10.301.185/0001-28, empresa 

prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia, de GIBRAN DANTAS DE MELO 

LULA, CPF/MF n.º 023.501.394-33, e ADRIANA CLÁUDIA DE ARAÚJO 

RODRIGUES, CPF/MF n.º 032.447.584-52, para o Sr. ANDRÉ TEIDI ODA, CPF/MF 

n.º 112.793.538-05; e, b) ratificar que a aprovação da operação pela Anatel não exime 

a Requerente do cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a que se 

encontra submetida perante outros órgãos; 2.11 - Transferência de Controle 

http://10.448.590/0001-73,
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Societário; Interessado(s): SUPERLINE TELECOMUNICACÕES LTDA - ME; 

Processo(s) n. 53500.021244/2008: o Conselho deferiu o pedido de retirada do processo 

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; 2.12 -Autorização do Serviço de Comunicação 

Multimídia; Interessado(s): OLIVETEC NET LTDA.; Processo(s) n. 

53500.011753/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 502/2010-GCJV, de 26/10/2010, deliberando:  a) aprovar a solicitação da 

empresa OLIVETEC NET LTDA., CNPJ/MF n.º 11.013.928/0001-27, para exploração 

do Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de 

exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de 

serviço todo o território nacional; e, b) determinar a apresentação, antes da expedição 

do Ato de autorização, de todas as certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente validadas, bem como 

perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL; 2.13 - Autorização 

do Serviço de Comunicação Multimídia; Interessado(s): ANDRÉ DOS SANTOS 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME; Processo(s) n. 53500.009561/2010: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 503/2010-GCJV, de 

26/10/2010, deliberando: a) aprovar a solicitação da empresa ANDRÉ DOS SANTOS 

TELECOMUNICAÇÕES - ME, CNPJ/MF n.º 10.704.356/0001-60, para exploração do 

Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo indeterminado, sem caráter de 

exclusividade, em âmbito nacional e internacional e tendo como área de prestação de 

serviço todo o território nacional; e, b) determinar a apresentação, antes da expedição 

do Ato de autorização, de todas as certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal 

perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente validadas, bem como 

perante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL; 2.14 - Pedido de 

Reconsideração; Interessado(s): TELEMAR S/A - MG; Processo(s) n. 

53524.000272/2004: o Conselho deferiu o pedido de vista proferido pelo 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; 2.15 - Transferência de Controle 

Societário; Interessado(s): INDEX INTERNET SOLUTION PROVIDER LTDA - 

ME; Processo(s) n. 53500.020084/2009: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 494/2010-GCJV, de 22/10/2010, deliberando: a) 

aprovar, a posteriori, a transferência do controle direto da INDEX INTERNET 

SOLUTION PROVIDER LTDA - ME, CNPJ/MF n.º 10.717.962/0001-10, empresa 

prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia, de KELLEN VOLPATO DA ROSA, 

CPF/MF n.º 070.139.979-19 e EWALDO STAPPAZZOLI QUINT, CPF/MF n.º 

001.596.609-71, para o Sr. THIAGO HOBOLD, CPF/MF n.º 008.724.149-81; e, b) 

ratificar que a aprovação da operação pela Anatel não exime a Requerente do 

cumprimento das demais obrigações legais e regulamentares a que se encontra 

submetida perante outros órgãos; 2.16 - Pedido de 

Reconsideração; Interessado(s): TELEMAR S/A - RN; Processo(s) n. 

53563.000169/2007: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 



ANÁLISE n.º 505/2010-GCJV, de 28/10/2010, deliberando: a) conhecer do Pedido de 

Reconsideração interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S.A. - FILIAL RN, 

CNPJ/MF n.º 33.000.118/0016-55, Concessionária do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado - STFC, no Setor 10 do Plano Geral de Outorgas - PGO, em face de decisão 

proferida pelo Conselho Diretor da Anatel, por meio do Despacho n.° 3.339/2010-CD, 

de 04/05/2010, presente nos autos do processo referenciado e, no mérito, negar a ele 

provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida; b) não conhecer da 

Manifestação de fls. 221/229, ante a incidência da preclusão consumativa; 2.17 - 

Recurso Administrativo; Interessado(s): CTBC TELECOM; Processo(s) n. 

53524.000615/2009: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 481/2010-GCJV, de 20/10/2010, deliberando conhecer do Recurso 

Administrativo interposto pela COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

CENTRAL – CTBC TELECOM, CNPJ/MF n.º 71.208.516/0001-74, Autorizada do 

Serviço de Comunicação Multimídia, nos autos do Procedimento de Apuração de 

Descumprimento de Obrigações (Pado) n.° 53524.000615/2009, para, no mérito, negar a 

ele provimento, mantendo-se a decisão de aplicar a sanção de multa proferida pelo 

Superintendente de Serviços Privados, por meio do Ato n.° 3.908, de 10/06/2010, em 

virtude de descumprimentos dos dispositivos do Decreto n.° 6.523, de 31/07/2008, que 

fixou normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC; 2.18 - 

Pedido de Reconsideração; Interessado(s): TELEMAR S/A - AM; Processo(s) n. 

53578.000725/2007: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 506/2010-GCJV, de 28/10/2010, deliberando: a) não conhecer do Pedido 

de Reconsideração com pedido de efeito suspensivo (fls. 101-125) interposto pela 

empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELEMAR/AM, CNPJ/MF n.° 

33.000.118/0007-64, concessionária do STFC no Setor 16 do Plano Geral de Outorgas 

(PGO), nos autos do Pado n.° 53578.000725/2007, contra decisão proferida pelo 

Conselho Diretor da Anatel, contida no Despacho n.° 3.157/2010-CD, de 29/04/2010 (fl. 

98), por ter sido interposto intempestivamente, mantendo-se, por consequência, a decisão 

do Superintendente de Serviços Públicos, por meio do Despacho n.° 

5.312/2008/PBOAC/PBOA/SPB, de 16/12/2008 (fl. 58), que aplicou sanção de multa em 

razão de irregularidades constatadas na instalação, manutenção e conservação da rede 

externa da Concessionária; b) não conhecer das alegações adicionais, ante a incidência 

da preclusão consumativa; c) não conhecer da Manifestação, por não haver previsão 

regimental para a TELEMAR recorrer da decisão acerca da concessão de efeito 

suspensivo; d) expedir Despacho do Conselho Diretor, segundo os instrumentos legais 

vigentes, conforme minuta constante do Anexo da referida ANÁLISE; e, e) 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; 3 - 

Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi. 3.1 - Autorização do Serviço de 

Comunicação Multimídia; Interessado(s): MARICALINK TELEMÁTICA 

LTDA.; Processo(s) n. 53500.018666/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira 

Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 487/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando que: 

a) aprovar a solicitação da empresa MARICALINK TELEMÁTICA LTDA., CNPJ/MF n.° 

07.638.607/0001-40, 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; 3.2 - Transferência de Controle 

Societário; Interessado(s): KONNET INFORMÁTICA LTDA.; Processo(s) n. 

53500.032916/2006: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na 

ANÁLISE n.º 488/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) aprovar a operação 

referente à transferência do controle direto da empresa KONNET INFORMÁTICA 

LTDA., CNPJ/MF n.º 07.422.680/0001-80, autorizada do Serviço de Comunicação 

Multimídia, na forma da minuta de Ato em anexo; b) ratificar que a aprovação da 

operação pela Anatel não exime a Requerente do cumprimento das demais obrigações 

legais e regulamentares a que se encontra submetida perante outros órgãos; e, c) 

determinar à Superintendência de Serviços Privados que notifique a parte 

interessada; 3.3 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações; Interessado(s): G.M. ARRUDA TRANSPORTES; Processo(s) n. 

53500.003250/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na 

ANÁLISE n.º 489/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) aplicar a sanção de 

caducidade da autorização para exploração do Serviço Limitado Especializado, 

submodalidade Serviço de Radiotáxi Especializado, de interesse coletivo, no município 

de Balsas, no Estado do Maranhão, detida pela entidade G.M. ARRUDA 

TRANSPORTES, CNPJ/MF n.° 01.241.210/0001-34, por meio do Ato n.º 45.134, de 

30/6/2004, publicado no D.O.U. de 6/7/2004, posto que, após regularmente notificada, 

não quitou seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF, nos 

exercícios de 2007, 2008 e 2009, nos moldes da minuta de Ato proposta pela 

Superintendência de Serviços Privados; e, b) determinar à Superintendência de 

Serviços Privados que adote providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores 

devidos pela entidade, dado que a extinção da autorização não a exime de suas 

obrigações para com terceiros, nem prejudica a apuração de eventuais infrações 

cometidas ou a cobrança de valores devidos à Anatel; 3.4 - Procedimento para 

Apuração de Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO 

SERVIÇO LIMITADO PRIVADO; Processo(s) n. 53524.000721/2010: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto da Conselheira Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 490/2010-GCER, de 

28/10/2010, deliberando: a) afastar a sanção de caducidade das autorizações para 

prestar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, para as entidades que 

quitaram seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF, 

referentes ao exercício 2008; b) aplicar a sanção de caducidade das autorizações para 

executar o Serviço Limitado Privado, de interesse restrito, detidas pelas entidades que 

não quitaram os seus débitos relativos à Taxa de Fiscalização e Funcionamento - 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; 3.5 - Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - PA; Processo(s) 

n. 53569.002576/2005: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na 

ANÁLISE n.º 491/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) conhecer do Recurso 



Administrativo interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S.A., FILIAL PARÁ, 

CNPJ/MF n.° 33.000.118/0009-26, concessionária do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado no Setor
,
 14 do Plano Geral de Outorgas, em face do Despacho n.° 

5.045/2008/PBOAC/PBOA/SPB, de 19/12/2008, e, no mérito, negar a ele provimento, 

mantendo integralmente os termos da decisão recorrida; b) receber a Manifestação 

apresentada pela TELEMAR NORTE LESTE S.A., FILIAL PARÁ, CNPJ/MF n.° 

33.000.118/0009-26, concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado no Setor 14 

do Plano Geral de Outorgas, em face dos Despachos n.° 6.028/2009-CD, de 

02/09/2009, e n.° 6.100/2009-PR, de 08/09/2009, como petição apresentada no 

exercício do direito assegurado no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea "a", da Constituição 

Federal, e, no mérito, indeferir os pedidos ali constantes; e, c) notificar a interessada 

da decisão tomada; 3.6 - Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - 

BA; Processo(s) n. 53554.001909/2004: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira 

Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 492/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) 

conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S.A., 

FILIAL BAHIA, CNPJ/MF n.° 33.000.118/0005-00, concessionária do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC) no Setor 05 do Plano Geral de Outorgas (PGO), contra decisão 

da Superintendência de Serviços Públicos, consubstanciada no Despacho n.° 

3.076/2009/PBCPA/PBCP/SPB, de 08/05/2009, para, no mérito, negar a ele provimento, 

mantendo-se integralmente os termos da decisão recorrida, pelas razões e justificativas 

constantes da referida ANÁLISE; b) receber o Pedido de Reconsideração, a 

Manifestação e as Alegações Adicionais apresentadas pela TELEMAR NORTE LESTE 

S.A., FILIAL BAHIA, CNPJ/MF n.º 33.000.118/0005-00, concessionária do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado (STFC), no Setor 05 do Plano Geral de Outorgas, em face do 

Despacho n.º 6.100/2009-PR, de 08/09/2009, como petições apresentadas no exercício do 

direito assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal e, no 

mérito, indeferir os pedidos ali constantes; e, c) notificar a parte interessada da decisão 

tomada; 3.7 - Recurso Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - 

CE; Processo(s) n. 53560.000406/2003: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira 

Relatora, contidos na ANÁLISE n.º 493/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) 

não conhecer do Recurso Administrativo interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S/A – 

TELEMAR/CE, CNPJ/MF n.° 07.072.812/0001-91, Concessionária do STFC no setor 11 

do PGO, nos autos do processo em epígrafe, contra a decisão proferida pela 

Superintendente de Universalização por meio do Despacho n.° 

051/2006/UNACO/UNAC/SUN, de 03/11/2006, ante a ausência de pressuposto processual 

para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, 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; 3.8 - 

Recurso Administrativo; Interessado(s): MMDSC COMUNICAÇÕES S/A; Processo(s) 

n. 53500.009259/2007: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na 

ANÁLISE n.º 495/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) conhecer do Recurso 

Administrativo interposto pela MMDSC COMUNICAÇÕES S.A., CNPJ/MF n.° 

02.237.134/0001-56, autorizada a explorar o Serviço de Distribuição de Sinais 

Multiponto Multicanal (MMDS), contra decisão sancionatória proferida pela 

Superintendência de Comunicação de Massa (SCM) consubstanciada no Despacho n.º
 

6.233/2009-SCM, de 11/09/2009, para, no mérito, negar a ele provimento, mantendo 

integralmente os termos da decisão recorrida, pelas razões e justificativas constantes 



referida ANÁLISE; b) expedir Despacho do Conselho Diretor; e, c) notificar a parte 

interessada da decisão tomada; 3.9 - Pedido de Reconsideração; Interessado(s): DR 

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO E RECEPÇÃO DE TV LTDA.; Processo(s) n. 

53500.028086/2006: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto da Conselheira Relatora, contidos na 

ANÁLISE n.º 494/2010-GCER, de 28/10/2010, deliberando: a) não conhecer do Pedido 

de Reconsideração apresentado pela DR EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO E RECEPÇÃO 

DE TV LTDA., e pela ANTENAS COMUNITÁRIAS BRASILEIRAS LTDA. contra decisão 

do Conselho Diretor, consubstanciada no Despacho n.° 3.911/2010-CD, de 20/05/2010, 

pelas razões e justificativas constantes referida ANÁLISE; e, b) expedir Despacho do 

Conselho Diretor, conforme minuta constante do Anexo, e notificar a parte interessada 

da decisão tomada; 3.10 - Proposta de Regulamento: Exploração de Serviço Móvel 

Pessoal por meio de Rede Virtual - (RRV-SMP); Processo(s) n. 53500.007020/2008: o 

Conselho deferiu o pedido de vista proferido pelo Conselheiro João Batista de Rezende, 

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. A Conselheira Emília 

Maria Silva Ribeiro Curi apresentou a ANÁLISE n.º 496/2010-GCER, de 29/10/10, 

propondo a aprovação da minuta de Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel 

Pessoal por meio de Rede Virtual, na forma das minutas anexas à referida ANÁLISE; 4 

- Conselheiro João Batista de Rezende. 4.1 - Autorização do Serviço de Comunicação 

Multimídia; Interessado(s): NETLAGOA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 

ME; Processo(s) n. 53500.015430/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 672/2010-GCJR, de 21/10/2010, deliberando: a) 

aprovar a solicitação de NETLAGOA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, 

CNPJ/MF n.º 05.240.062/0001-94, 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; 4.2 - Autorização do Serviço de 

Comunicação Multimídia; Interessado(s): MDANET SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME; Processo(s) n. 

53500.024149/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 673/2010-GCJR, de 21/10/2010, deliberando: a) aprovar a solicitação de 

MDANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ/MF 

n.º 11.159.733/0001-90, 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; 4.3 - Autorização do Serviço de Comunicação 

Multimídia; Interessado(s): C. P. DE BRITO; Processo(s) n. 53500.022196/2010: o 

Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a 

fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 674/2010-

GCJR, de 21/10/2010, deliberando: a) aprovar a solicitação de C. P. DE BRITO, 

CNPJ/MF n.º 04.861.052/0001-03, 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; 4.4 - Autorização do Serviço de 
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Comunicação Multimídia; Interessado(s): ENSITE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

LTDA - ME; Processo(s) n. 53500.019593/2009: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 675/2010-GCJR, de 21/10/2010, deliberando: a) 

aprovar a solicitação de ENSITE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 

CNPJ/MF n.º 09.506.156/0001-13, 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; 4.5 - Autorização do Serviço de 

Comunicação Multimídia; Interessado(s): TARSILA NATÁLIA SIMÕES DE SOUSA 

MEDEIROS; Processo(s) n. 53500.006623/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 676/2010-GCJR, de 21/10/2010, deliberando:  a) 

aprovar a solicitação de TARSILA NATÁLIA SIMÕES DE SOUZA MEDEIROS ME, 

CNPJ/MF n.º 08.579.711/0001-74, 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; 4.6 - Autorização do Serviço de 

Comunicação Multimídia; Interessado(s): EMERSON LIMA BORGES 

COMUNICAÇÃO - ME; Processo(s) n. 53500.022700/2010: o Conselho, examinando 

o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do 

Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 677/2010-GCJR, de 21/10/2010, 

deliberando: a) aprovar a solicitação de EMERSON LIMA BORGES COMUNICAÇÃO 

ME, CNPJ/MF n.º 10.383.478/0001-00, 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; 4.7 - Autorização do Serviço de 

Comunicação Multimídia; Interessado(s): CARIMBOS MILLENIUM 

LTDA.; Processo(s) n. 53500.023304/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 678/2010/GCJR, de 21/10/2010, deliberando: a) 

aprovar a solicitação de CARIMBOS MILLENIUM LTDA., CNPJ/MF n.º 

05.203.855/0001-33, 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; 4.8 -Autorização do Serviço de Comunicação 

Multimídia; Interessado(s): A C LOPES SERVIÇOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE 

INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES - ME; Processo(s) n. 

53500.023988/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 681/2010-GCJR, de 22/10/2010, deliberando: a) aprovar a solicitação de 

A C LOPES SERVIÇOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES - ME, CNPJ/MF n
.º
 37.312.212/0001-14, 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, 
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devidamente revalidadas, quando da expedição do Ato da autorização; 4.9 - 

Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia; Interessado(s): CLAUDIO 

CESAR ZUNINO LTDA - ME; Processo(s) n. 53500.019935/2010: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 682/2010-GCJR, de 

22/10/2010, deliberando: a) aprovar a solicitação de CLAUDIO CESAR ZUNINO - 

ME, CNPJ/MF n.º 10.820.529/0001-05, 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; 4.10 - Recurso 

Administrativo; Interessado(s): JOSÉ RIBEIRO PAIXÃO; Processo(s) n. 

53504.007948/2006: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 666/2010-GCJR, de 19/10/2010, deliberando: a) não conhecer do Recurso 

Administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sr. JOSÉ RIBEIRO 

PAIXÃO, inscrito no CPF/MF sob o n.° 724.474.008/0001-53, contra decisão proferida 

pelo Superintendente de Serviços Privados por meio do Despacho n.° 1.118/2010 - SPV, 

de 1° de março de 2010, presente nos autos do processo referenciado, com fundamento 

no disposto nos artigos 82, § 5° e artigo 90, inciso I do Regimento Interno da Anatel, 

aprovado pela Resolução n.° 270, de 19/7/01, alterado pela Resolução n.° 489, de 5/7/07, 

dado se tratar de recurso intempestivo; 4.11 - Recurso 

Administrativo; Interessado(s): TELEMAR S/A - AL; Processo(s) n. 

53536.000907/2008: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 667/2010-GCJR, de 19/10/2010, deliberando: a) conhecer do Recurso 

Administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pela TELEMAR NORTE 

LESTE S/A - TELEMAR/AL (Oi), CNPJ/MF n.° 33.000.118/0001-79, contra decisão 

proferida pelo Superintendente de Serviços Privados consubstanciada no Ato n.° 982, de 

10 de fevereiro de 2010, presente nos autos do processo referenciado e, no mérito, negar 

a ele provimento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida; 4.12 - Procedimento 

para Apuração de Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO 

SERVIÇO RADIOAMADOR; Processo(s) n. 53554.003121/2010: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 665/2010-GCJR, de 

18/10/2010, deliberando: a) aplicar a sanção de caducidade da Autorização para 

prestar o Serviço Radioamador, de interesse restrito, das entidades que, após 

regularmente notificadas, não regularizaram seus débitos relativos ao Fistel; e, 

b) determinar à Superintendência de Serviços Privados (SPV) que adote providências no 

sentido de efetuar a cobrança dos valores devidos pelas entidades, uma vez que a 

extinção da autorização não exime as entidades de suas obrigações para com terceiros, 

nem prejudica a apuração de eventuais infrações cometidas ou a cobrança de valores 

devidos à Anatel; 4.13 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO MÓVEL 

MARÍTIMO; Processo(s) n. 53508.002737/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 668/2010-GCJR, de 20/10/2010, deliberando: a) 

aplicar a sanção de caducidade da Autorização para prestar o Serviço Móvel 

Marítimo (Estações de Navio), de interesse restrito, das entidades que, após 

regularmente notificadas, não regularizaram seus débitos relativos ao 
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Fistel; b) determinar à Superintendência de Serviços Privados (SPV) que adote 

providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores devidos pelas entidades, 

uma vez que a extinção da autorização não exime as entidades 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 SPV que adote 

providências no sentido de comunicar ao Comando da Marinha do Brasil a 

aplicação das sanções de caducidade para prestar o Serviço Móvel Marítimo e a 

conseqüente extinção das licenças relativas às estações de apoio à navegação 

marítima, bem como às estações de radiocomunicação marítima, tendo em vista o 

disposto no § 3° do artigo 162 da Lei n.° 9.472, de 16/7/1997; 4.14 - Pedido de 

Reconsideração; Interessado(s): BRASIL TELECOM S/A - DF; Processo(s) n. 

53500.001096/2004: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 684/2010-GCJR, de 25/10/2010, deliberando: a) conhecer do Pedido de 

Reconsideração apresentado pela BRASIL TELECOM S.A. - FILIAL DF, CNPJ/MF n.º 

76.535.764/0326-90, nos autos do Processo n.
º
 53500.001096/2004, para no mérito 

negar a ele provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Conselho 

Diretor por meio do Despacho n.º 267/2010-CD, de 19 de janeiro de 2010; 4.15 - 

Transferência de Controle Direto de Sociedade; Interessado(s): CYBER LINK 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.; Processo(s) n. 53500.014711/2009: o Conselho, 

examinando o processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 688/2010-GCJR, de 

27/10/2010 , deliberando: a) conceder a aprovação a posteriori da transferência do 

controle societário da empresa CYBER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA., 

CNPJ/MF n.° 10.497.813/0001-92, prestadora de SCM, para o Sr. André Odarci da 

Silva, CPF/MF n.° 013.018.576-02, nos autos do processo 53500.014711/2009, em 

razão dos motivos expostos na referida ANÁLISE; 4.16 -Procedimento para Apuração 

de Descumprimento de Obrigações; Interessado(s): ENTIDADES DO SERVIÇO 

MÓVEL MARÍTIMO; Processo(s) n. 53554.001922/2010: o Conselho, examinando o 

processo referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do 

Conselheiro Relator, contidos na ANÁLISE n.º 685/2010-GCJR, de 25/10/2010, 

deliberando: a) aplicar a sanção de caducidade da Autorização para prestar o Serviço 

Móvel Marítimo (Estações de Navio), de interesse restrito, das 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, uma vez que a 

extinção da autorização não exime as entidades 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 SPV que adote providências no sentido de 

comunicar ao Comando da Marinha do Brasil a aplicação da sanção de caducidade 

para prestar o Serviço Móvel Marítimo e a conseqüente extinção das licenças relativa 

às estações de apoio à navegação marítima, bem como às estações de 

radiocomunicação marítima, tendo em vista o disposto no § 3° do artigo 162 da Lei n.° 

9.472, de 16/7/1997; 4.17 - Procedimento para Apuração de Descumprimento de 

Obrigações; Interessado(s): WIPCOM TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 

LTDA.; Processo(s) n. 53500.016449/2010: o Conselho, examinando o processo 

referenciado, acompanhou, por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro 

Relator, contidos na ANÁLISE n.º 690/2010-GCJR, de 28/10/2010, deliberando: a) 

aplicar a sanção de caducidade da autorização para exploração do Serviço de 

Comunicação Multimídia, consubstanciada por meio do Ato n.° 61.604, de 25 de outubro 

http://10.497.813/0001-92,


de 2006, publicado no DOU de 31 de outubro de 2006, à empresa WIPCOM 

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ/MF n.° 07.749.822/0001-19, pela não 

observância do disposto no art. 5° do Regulamento de Cobrança do PPDESS bem como 

nos artigos 6°, § 2° e 8° da Lei n.° 5.070/66; e, b) determinar à Superintendência de 

Serviços Privados que adote providências no sentido de efetuar a cobrança dos valores 

devidos pela entidade, dado que a extinção da autorização não a exime de suas 

obrigações para com terceiros, nem prejudica a apuração de eventuais infrações 

cometidas ou a cobrança de valores devidos à Anatel; 4.18 - Pedido de 

Renúncia; Interessado(s): VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.; Processo(s) n. 

53500.018327/2010: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por unanimidade, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, contidos na 

ANÁLISE n.º 689/2010-GCJR, de 28/10/2010, deliberando: a) extinguir por renúncia 

as autorizações da empresa VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ/MF n.° 

06.023.792/0001-04, a qual deve operar efeitos desde a data de 22 de julho de 2010, 

para exploração do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na forma da minuta de 

Ato apresentada pela Superintendência de Serviços Públicos; e, b) que seja 

determinado ao Superintendente de Serviços Públicos que dê publicidade ao pedido de 

renúncia formulado pela VOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ/MF n.º 

06.023.792/0001-04; e, c) ressaltar que a renúncia não desonera a VOX 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA. de suas obrigações com terceiros, inclusive às 

firmadas com a Anatel; 4.19 - Consulta Pública: Proposta de Regulamento de 

Acompanhamento e Controle de Bens e Serviços Vinculados à Concessão, em 

substituição ao Regulamento de Controle de Bens Reversíveis; Processo(s) n. 

53500.002058/2008: 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; 4.20 - Proposta de Resolução: Regulamento para Certificação e 

Homologação de Redes Externas Metálicas de Telecomunicações Quanto aos Aspectos 

de Proteção Elétrica; Processo(s) n. 53500.025005/2008: 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; 5 - Conselheiro Antonio Domingos 

Teixeira Bedran.  5.1 - Proposta de Resolução: Regulamento para Avaliação da 

Eficiência de Uso do Espectro de Radiofrequências; Processo(s) n. 53500.013895/2007: 

na Reunião do Conselho Diretor n.º 525, realizada em 10/6/09, o Conselheiro Relator, 

Antonio Domingos Teixeira Bedran, apresentou a ANÁLISE n.º 318/2009-GCAB, de 

9/6/09, propondo aprovar a minuta de Resolução do Regulamento para Avaliação da 

Eficiência de Uso do Espectro de Radiofreqüências, na forma da minuta apresentada 

pela Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização - SRF. Na referida Reunião 

do Conselho Diretor n.º 525, o Conselho deferiu o pedido de vista proferido oralmente 

pelo Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, 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 Reunião do Conselho Diretor n.º 529, realizada em 

23/7/10, o Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, em sede de vista, apresentou a 

ANÁLISE n.º 415/2009, de 9/7/09, propondo aprovar o referido Regulamento nos 

termos constantes do Anexo C da referida ANÁLISE. Ainda na referida Reunião do 

Conselho Diretor n.º 529, o Conselho deferiu o pedido de vista proferido pelo 

Conselheiro João Batista de Rezende, 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 530, de 30/7/09, o Conselho deferiu o 

http://07.749.822/0001-19,
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pedido de prorrogação de prazo de vista até 30/8/09, proferido oralmente pelo 

Conselheiro João Batista de Rezende, 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 Reunião do Conselho Diretor n.º 534, de 26/8/10, o 

Conselheiro João Batista de Rezende, em sede de vista, apresentou a ANÁLISE n.º 

76/2009, de 19/8/09, propondo: a) aprovar o Regulamento para Avaliação da 

Eficiência de Uso do Espectro de Radiofreqüências; e, b) expedir a correspondente 

Resolução, na forma do Anexo I - Proposta do Conselheiro João Batista de Rezende, 

com base nas propostas apresentadas pelo Conselheiro Relator e pelo Conselheiro 

Plínio de Aguiar Júnior. Ainda na referida Reunião do Conselho Diretor n.º 534, 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. Na reunião 

do Conselho Diretor n.º 537, de 17/9/09, o Conselho deferiu o pedido de prorrogação do 

prazo 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. Na Reunião do Conselho Diretor 

n.º 579, iniciada em 16/9/10 e finalizada em 21/9/10, a Conselheira, em sede de vista, 

apresentou o Voto n.º 62/2010-GCER, de 16/9/10, propondo restituir os autos à 

Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização para que, em conjunto com as 

Superintendências de Serviços Públicos, de Serviços Privados e de Comunicação de 

Massa, elabore nova proposta de Regulamento para a Avaliação da Eficiência do Uso 

do Espectro que incorpore formas de avaliação de eficiência em seus aspectos técnico, 

econômico e funcional. Nessa Reunião n.º 579, o Conselho deferiu o pedido de vista 

proferido pelo  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 580, de 23/9/10, o Conselho deferiu o pedido de prorrogação de prazo de 

vista por 30 (trinta) dias, proferido pelo 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 584, de 21/10/10, o Conselheiro Presidente, em sede 

de vista, apresentou Voto datado de 21/10/10, propondo acompanhar o Voto 

apresentado pelo Conselheiro João Batista de Rezende, constante da ANÁLISE 

76/2009-GCJR, de 19/9/09, por entender que o modelo adotado no Brasil de 

gerenciamento de espectro de radiofreqüências, que já contempla as avaliações 

econômica e funcional, será complementado com a avaliação técnica objeto da minuta 

de regulamento. Na referida Reunião do Conselho Diretor n.º 584, o processo retornou 

ao Conselheiro Relator, por ausência de quorum de decisão por maioria absoluta, nos 

termos do artigo 5º 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 585, de 29/10/10, nos termos do artigo 21 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 referido processo foi pautado porém não houve quorum de decisão por 

maioria absoluta, nos termos do artigo 5º do referido diploma legal. Na presente 

Reunião do Conselho Diretor n.º 586, realizada nesta data, o Conselheiro Relator 

apresentou o Voto n.º 525/2010-GCAB, de 29/10/10, nos seguintes termos: "Trata-se de 

manifestação, em processo de minha relatoria, que, após receber contribuições de 

todos os Conselheiros e não tendo sido deliberado, retornou a este Gabinete para 

considerações finais. Esclareço, inicialmente, minha concordância com a proposta na 



sua última versão, qual seja, a apresentada pelo Conselheiro João Batista de Rezende 

na RCD n.º 534, realizada em  26/8/2009, à exceção da questão que passo a analisar. 

Na forma apresentada, o Regulamento considera a possibilidade de avaliação de 

eficiência das faixas de radiofreqüências destinadas ao serviço de radiodifusão, a 

qualquer tempo, a pedido da Anatel. Para tanto, dispõe em seu art. 23 sobre a equação 

a ser utilizada para essa finalidade, a qual considera essencialmente a análise 

quantitativa de medida, não levando em consideração de forma adequada questões 

importantes, como a dos custos envolvidos na transmissão da informação e o valor do 

serviço para a sociedade. Sobre esse aspecto, creio ser importante destacar a natureza 

do serviço de radiodifusão sonora, e de sons e imagens, cuja competência de 

exploração é da União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 

conforme dispõe o art. 21, XII, a, da Constituição Federal. A competência de outorga 

para a prestação do serviço de radiodifusão ficou excluída da jurisdição da Agência, 

permanecendo no âmbito de competências do Poder Executivo, cabendo a Agência 

elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais, levando em conta, 

inclusive os aspectos concernentes à evolução tecnológica, nos termos em que dispõe o 

art. 211 da Lei 9.472, de 1997. Além disso, destaco que o setor de radiodifusão transita 

por um período de mudança dos atuais sistemas analógicos para sistemas digitalizados, 

período no qual será necessário manter a estabilidade dos planos de distribuição 

existentes de forma que seja possível preservar as atuais condições de prestação de 

serviço à sociedade, para, posteriormente, realizar avaliação do uso do espectro e, se 

for o caso, rever a regulamentação técnica aplicável. Assim, entendo que, no momento, 

o Regulamento para avaliação da eficiência do uso do espectro de radiofreqüências 

deve estabelecer que sua aplicação para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens se dará após a edição de regulamentação específica. Concluo, por fim, 

manifestando minha opinião com a proposta apresentada pelo Conselheiro João 

Batista de Rezende, com as alterações constantes do anexo”. O Conselho, examinando 

o processo referenciado, acompanhou, por maioria de 3 (três) votos, a fundamentação 

e o voto do Conselheiro Relator, Antonio Domingos Teixeira Bedran, contidos no Voto 

n.º 525/2010-GCAB, de 29/10/10, deliberando nos termos supra citados. Registrado o 

voto proferido pelo Conselheiro Plínio de Aguiar Júnior, contido na ANÁLISE n.º 

415/2009, de 9/7/09, propondo aprovar o referido Regulamento nos termos constantes 

do Anexo C da referida ANÁLISE. A Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi 

manteve seu voto original; 5.2 - Aplicabilidade do PPDESS em relação às outorgas de 

TVC, DTH e MMDS; Processo(s) n. 53500.018679/2009: 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. Registrado voto do Conselheiro 

Antonio Domingos Teixeira Bedran, nos termos da ANÁLISE n.º 524/2010-GCAB, de 

29/10/2010, propondo: a) aplicar as disposições do referido Regulamento em relação 

aos atos de transferências de outorgas relativos às referidas empresas; e, b) indeferir 

os pedidos de reforma das decisões da Anatel, pedidos estes que visam o afastamento 

dos efeitos das disposições do referido Regulamento em relação àqueles atos de 

transferências; 5.3 - Recurso Administrativo contra decisão da Comissão de Arbitragem 

em Interconexão; Processo(s) n. 53500.023970/2008: o Conselho deferiu o pedido de 

retirada do processo 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; 5.4 - Pregão Eletrônico; Processo(s) n. 

53500.022531/2008: o Conselho, examinando o processo referenciado, acompanhou, 

por maioria de quatro votos, a fundamentação e o voto do Conselheiro Relator, Antonio 



Domingos Teixeira Bedran, contidos na ANÁLISE n.º 522/2010-GCAB, de 29/10/2010, 

deliberando: a) não aprovar a proposta de realização de Consulta Pública apresentada 

pela Superintendência de Administração Geral (SAD) para adoção, pela Anatel, de 

regulamento próprio sobre a modalidade de licitação denominada Pregão, na forma 

eletrônica; b) em complementação à decisão tomada na 574ª Reunião, realizada em 

05/08/2010, estender a aplicação da legislação federal que dispõe sobre a modalidade 

de licitação denominada Pregão, nos termos das disposições da Lei n.º 10.520, de 17 de 

julho de 2002, bem assim da regulamentação concernente a sua forma eletrônica, 

estabelecida pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005, a todos os procedimentos 

de aquisição de bens e serviços comuns; e, c) determinar que os efeitos da presente 

decisão sejam imediatos, revestindo-se de caráter provisório, ficando sua efetivação 

condicionada ao recebimento e aos termos da manifestação da Advocacia-Geral da 

União (AGU) em relação ao Pedido de Reconsideração a ela apresentado por esta 

Agência, pelo Ofício n.º 856/2010-SAD/PR-Anatel, de 16/08/2010. A Conselheira 

Emília Maria Silva Ribeiro Curi registrou voto oral nos seguintes termos: "acompanho 

a alínea 'a' da conclusão da ANÁLISE n.º 522/2010-GCAB, de 29/10/10, e , proponho 

determinar que os procedimentos licitatórios na modalidade de pregão a serem 

realizados pela Agência observem as normas contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho 

de 2002, e no Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005"; 5.5 -Recurso 

Administrativo; Interessado(s): BRASIL TELECOM S/A - GO; Processo(s) n. 

53542.000046/2004: o Conselho deferiu o pedido de retirada do processo 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; 6 - Assuntos Administrativos: 6.1 - Nomeação e Exoneração de Servidor. 

O Conselho, nos termos da MACD n.º 209/2010-ADTOH/SAD, de 25/10/2010, 

aprovou: a) exonerar a pedido, Vanessa Neris Abade, do Cargo Comissionado 

Técnico, código CCT III, da Coordenação de Assistência Jurídica, da Gerência de 

Administração de Recusos Humanos (ADTOH), da Gerência-Geral de Talentos e 

Desenvolvimento Organizacional, da SAD, e a dispensá-la do encargo de substituta do 

Gerente de Administração de Recursos Humanos, código CGE III; b) nomear Lorena 

de Almeida Cerqueira Lima para ocupar o Cargo Comissionado Técnico, código CCT 

III, da Coordenação de Assistência Jurídica, da Gerência de Administração de 

Recursos Humanos (ADTOH), da Gerência-Geral de Talentos e Desenvolvimento 

Organizacional da SAD; c) designar Raimundo José da Cruz, para substituir o titular 

do Cargo Comissionado de Gerência Executiva, código CGE III, da Gerência de 

Administração de Recursos Humanos (ADTOH), da ADTO da SAD, nos afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo; d) exonerar a pedido, 

Renato Lima de Oliveira, do Cargo Comissionado Técnico, código CCT III, da 

Coordenação de Capacitação, da Gerência de Desenvolvimento de Talentos (ADTOT), 

da ADTO da SAD; e) nomear Lílian Martins de Oliveira para ocupar o Cargo 

Comissionado Técnico, código CCT III, da Coordenação de Capacitação, da Gerência 

de Desenvolvimento de Talentos (ADTOT), da ADTO da SAD, e dispensá-la do encargo 

de substituta do titular da Coordenação de Capacitação, código CCT III, da Gerência 

de Desenvolvimento de Talentos (ADTOT), da ADTO, da SAD, nos afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares ou na vacância do cargo; f) designar Bernardo 

Fernandes Correa Mendonça para substituir a titular do Cargo Comissionado Técnico, 

código CCT III, da Coordenação de Capacitação, da ADTOT, da ADTO, nos 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo; e, g) 

designar Lílian Martins de Oliveira, para substituir o titular do Cargo Comissionado 

de Gerência Executiva, código CGE III, da Gerência de Desenvolvimento de Talentos 



(ADTOT), da ADTO da SAD, no período de 20 de dezembro de 2010 a 05 de janeiro de 

2011; 6.1-A - O Conselho, nos termos da MACD n.º 210/2010-ADTOH/SAD, de 

25/10/2010, aprovou: a) exonerar a pedido Cirineu Roberto Pedroso, do Cargo 

Comissionado Técnico, código CCT IV, da Gerência Operacional de Gestão da 

Execução de Contratos (ADADC2), da Gerência de Administração de Contratos 

(ADADC), da ADAD, da SAD, e dispensá-lo do encargo do substituto da Gerência 

de Administração de Contratos (ADADC), da ADAD, a partir de 13 de setembro de 

2010; b) nomear José Ferreira Silva, para ocupar o Cargo Comissionado Técnico, 

código CCT IV, da Gerência Operacional de Gestão da Execução de Contratos 

(ADADC2), da Gerência de Administração de Contratos (ADADC), da ADAD, da 

SAD; c) dispensar Rubens Spessoto do encargo de substituto do Gerente Operacional 

de Gestão da Execução de Contratos (ADADC2), da Gerência de Administração de 

Contratos (ADADC), da ADAD, da SAD, a partir de 9 de agosto de 2010; d) designar 

Isadora Moreira Firmino, para substituir a titular do Cargo Comissionado de 

Gerência Executiva, código CGE III, da Gerência de Administração de Contratos 

(ADADC), da ADAD, da SAD, nos afastamentos, impedimentos legais ou 

regulamentares e na vacância do cargo; e) designar Anna Letícia Serra Baetas 

Gonçalves para substituir o titular do Cargo Comissionado Técnico, código CCT 

IV, da Gerência Operacional de Gestão da Execução de Contratos (ADADC2), da 

Gerência de Administração de Contratos (ADADC), da ADAD, da SAD, nos 

afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo; e, f) 

designar Marco Aurélio Correa e Castro, para substituir o titular do Cargo 

Comissionado Técnico, código CCT IV, da Gerente Operacional de Aditamento de 

Contratos (ADADC1), código CCT IV, da Gerência de Administração de Contratos 

(ADADC), da ADAD, nos períodos de 4 de outubro a 3 de novembro de 2010 e 18 de 

novembro a 17 de dezembro de 2010; 6.1-B - O Conselho, nos termos da MACD n.º 

212/2010-ADTOH/SAD, de 25/10/2010, aprovou: a) exonerar Maria Sonia Rodrigues 

Sampaio do Cargo Comissionado Técnico, código CCT I, do ER-11, da Gerência-

Geral de Fiscalização, da SRF; e, b) nomear Uênio Paulo de Souza Gomes para 

ocupar o Cargo Comissionado Técnico, código CCT I, da Coordenação de 

Informática, do Escritório Regional no.Estado do Amazonas, da RFFC, da SRF; 6.1-

C - O Conselho, nos termos da MACD n.º 213/2010-ADTOH/SAD, de 25/10/2010, 

aprovou a exoneração, a pedido, de Jaques Moisés Francisco Souto, do Cargo 

Comissionado Técnico, código CCT IV, da Gerência Operacional de 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (ADGIE3), da Gerência de 

Estruturação de Planejamento e Qualidade de Produto (ADGIE), a partir de 20 de 

outubro de 2010; 6.1-D - O Conselho, nos termos da MACD n.º 215/2010-

ADTOH/SAD, de 26/10/2010, aprovou a exoneração, a pedido, de Yapir Marotta, do 

Cargo Comissionado de Gerência Executiva, código CGE II, da Gerência-Geral de 

Administração e Autorização de Uso de Radiofreqüências (CMPR), a partir de 3 de 

novembro de 2010; 6.1-E - o Conselho, nos termos da MACD n.º 216/2010-

ADTOH/SAD, de 26/10/2010, aprovou a exoneração, a pedido, de Mônica Regina 

Faria de Oliveira, do Cargo Comissionado Técnico, código CCT II, da 

Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização (SRF), a partir de 9 de 

setembro de 2010; 6.2 - Dispensa e Designação de Substituto. O Conselho, nos termos 

da MACD n.º 211/2010-ADTOH/SAD, de 25/10/2010, aprovou: a) dispensar, a pedido, 

Leandro Vaz Barros dos Reis, do encargo de substituto do Gerente Operacional de 

Fiscalização de Serviços (ER07FS), código CCT III, do Escritório Regional de Goiás 

(ER07), da Gerência-Geral de Fiscalização, da SRF; b) designar Relton Murillo 

Celestino para substituir o titular do Cargo Comissionado Técnico, código CCT III, da 



Gerência Operacional de Fiscalização de Serviços (ER07FS), nos afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo; 6.2-A - O Conselho, 

nos termos da MACD n.º 214/2010-ADTOH/SAD, de 25/10/2010, aprovou a 

designação de Gustavo Tavares Grillo, para substituir o titular do Cargo 

Comissionado Técnico, CCT III, da Gerência Operacional de Outorga, do Escritório 

Regional do Rio de Janeiro (ER-02), da RFFC, da SRF, nos afastamentos, 

impedimentos legais ou regulamentares e na vacância do cargo; 6.3 - Aprovação do 

Regimento Interno da Comissão de Ética da Anatel - CEA. Matéria retirada de pauta; 

6.4 - Alteração do Código de Ética da Anatel. Matéria retirada de pauta; 7 - Outros 

Assuntos. 7.1 - Aprovada realização de Sessão para deliberação da Revisão dos 

Contratos de Concessão do STFC, a ser realizada no dia 24 de novembro do corrente 

ano; 7.2 - A Conselheira Emília Maria Silva Ribeiro Curi comunicou que o Processo n.º 

53500.014415/2009 foi equivocadamente distribuído a seu gabinete, devendo ser 

encaminhado diretamente ao Conselheiro Relator, João Batista de Rezende, tendo o 

Conselho acatado a providência proposta; 7.3 - O Procurador Geral 

Federal relatou sobre a estrutura organizacional da PFE, entregando documento 

contendo quadro evolutivo dos recursos humanos da  referida Procuradoria, para ciência 

do Conselho. 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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