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BREVE HISTÓRICO 

 Novo Plano Geral de Metas para a Universalização do STFC prestado 
no Regime Público (PGMU): 

 Processo nº 53500.022263/2013 e apenso  

 Revisão dos Contratos de Concessão do STFC: Local, LDN e LDI 

 Processo n.º 53500.013266/2013 

 RCD 794 (18/02/2016):   

 Análise nº 25/2016-GCIF do Conselheiro Igor Vilas Boas de 
Freitas propõe rejeitar as propostas submetidas pela área 
técnica e sobrestar a tramitação dos processos até que se 
concluam as diligências delineadas em sua Análise. 

 Pedido de Vista dos Autos do Cons. Rodrigo Zerbone. 

 RCD 795 (03/03/2016): prorrogação do prazo de vista por 30 dias. 



VOTO - VISTA 

 Compartilho da avaliação do Conselheiro Relator quanto ao cenário: 

 perda acentuada de atratividade do STFC 

 impactos decorrentes da pressão competitiva de outros serviços de 
telecomunicações e de SVA prestados na Internet. 

 forte impacto nos hábitos de consumo dos usuários de serviços de 
telecomunicações.  

 Divirjo de sua proposta de solução e opto por apresentar um caminho que: 

  busca adaptar a regulamentação setorial ao cenário de convergência 
tecnológica  

  sinaliza um caminho para a evolução das atuais concessões para esse 
novo cenário competitivo e de convergência 

   redireciona recursos para investimentos em infraestrutura de 
telecomunicações 



 

 

Breves Comentários à proposta do 
Relator sobre a Reorganização do STFC 



 Na proposta consignada na Análise nº 25/2016-GCIF, a prestação do STFC no 
regime público deverá se restringir àquela realizada por meio de acessos 
coletivos, em terminais de uso público e nas diversas modalidades desse 
serviço, nas localidades desprovidas da sua prestação por meio de acesso 
individual ou da prestação do serviço móvel pessoal. 

 Constata-se que a concessão teria seu objeto alterado e estaria restrita a 
aproximadamente 10% dos Setores Censitários brasileiros que abrangem algo 
em torno de 6% da população brasileira: localidades somente com TUP. 

 Assim, tal modelo de concessão de TUP estaria restrito às regiões mais 
remotas, ou seja, àquelas mais desprovidas de infraestrutura de 
telecomunicações, nas quais, evidentemente, verifica-se a menor 
atratividade econômico-financeira. 

 O quadro a seguir ilustra os contornos do escopo da concessão sugerido, 
destacando-se que a distribuição dos Setores Censitários que permaneceriam 
nas concessões propostas pelo Conselheiro Relator concentra-se em 
determinadas UF do país, notadamente aquelas de maior carência de 
infraestrutura de telecomunicações. 





 O quadro traçado demonstra, a meu ver, que a Concessão, da forma como 
descrita, não seria sustentável, já que se resumiria aos acessos coletivos do 
STFC em áreas de maior dispersão e de menor renda da população, o que 
resultaria no agravamento da situação econômico-financeira da concessão do 
STFC. 

 Se um dos problemas que se quer resolver com a revisão do atual contrato de 
concessão e modelo de prestação do STFC é justamente a falta de 
sustentabilidade da concessão do STFC, tal como concebida, seria incoerente 
criar uma concessão ainda mais insustentável. 



 Além disso, a proposta trata da transição de um modelo de concessão para 
outro com abrangência e objeto distintos, sem abordar, em maiores detalhes,  
como se dá a viabilidade jurídica da alteração do objeto da concessão do 
STFC mantendo-se os contratos hoje em vigor, o que me parece, em um 
primeiro momento, não ser possível juridicamente. 

 Embora entenda que o diagnóstico feito pelo Conselheiro Relator esteja 
correto, entendo que a solução para os problemas identificados não pode ser 
específica, pontual e transitória para o STFC, e para o STFC em regime público 
em particular.  

 É necessário tratar o tema de uma perspectiva mais ampla, de 
compatibilização entre a realidade de mercado e tecnológica com o 
arcabouço regulatório do setor. 



 

 

O Princípio da Atualidade e os Serviços de 
Telecomunicações 



 Atualidade é um dos princípios norteadores da atuação da Anatel: 

 modernidade de técnicas e instrumentos 

 melhoria e expansão do uso das redes e serviços de telecomunicações 

 criação de oportunidades de investimento em um ambiente 
competitivo propício à inovação.  

 O Conselheiro Relator aponta, com muita propriedade, o esgotamento da 
exploração do STFC no regime público, sua obsolescência tecnológica e 
baixa competitividade e atratividade. 

 A LGT fornece a base legal necessária para que a Anatel inicie um processo 
de reorganização do arcabouço infralegal, apto a endereçar os principais 
desafios advindos do processo de convergência tecnológica. 

 Para que sejam obtidos os melhores resultados, é necessário desenhar 
regras de transição entre o quadro regulatório vigente hoje e aquele 
concebido para o ambiente convergente 



 Está em andamento  um acelerado processo de convergência tecnológica, 
com a rápida expansão das redes IP como plataforma tecnológica 
dominante neste processo de convergência. 

 



 

 

O Cenário Atual de Prestação do STFC  



 A necessidade de atualização do STFC e modernização das concessões foi 
objeto de amplos debates com a sociedade, sendo objeto de comentários e 
considerações sob o procedimento da Consulta Pública ao menos em quatro 
oportunidades:  

 CP nº 53/2013 (“Temas relevantes para avaliação do ambiente 
econômico e regulatório do Serviço Telefônico Fixo Comutado”) 

 CP nº 25/2014 (revisão do PGMU)  

 CP nº 26/2014 (revisão dos Contratos de Concessão do STFC) 

 Consulta Pública realizada pelo Ministério das Comunicações, que 
discutiu o atual modelo de prestação dos serviços de telecomunicações. 

 Mais recentemente, o Grupo de Trabalho conjunto MC/Anatel realizou 
aprofundado estudo sobre o atual cenário e as perspectivas de evolução das 
concessões, destacando a sua relevância para o desenvolvimento de políticas 
públicas inclusivas, em particular aquelas que visam à massificação do acesso 
à Internet em Banda Larga. 

 



 O GT, com base nas contribuições recebidas, nas reuniões setoriais e da 
análise dos estudos técnicos, elaborou as seguintes premissas balizadoras: 

 Banda Larga no centro da política pública 

 Complementaridade de tecnologias e segmentos de rede 

 Manutenção do atual atendimento de voz onde ainda for necessário 

 Segmentação geográfica de acordo com níveis de competição para definição de 
atuação regulatória 

 Adequação do mecanismo de financiamento da expansão dos serviços de banda 
larga em áreas não rentáveis 

 Incompatibilidade das características das concessões vigentes com o cenário atual 

 Necessidade de tratar tema dos bens reversíveis 

 Equalização de ônus e bônus na mudança do modelo 

 Novas metas podem transcender as regiões de outorga atuais 

 Ligação entre áreas rentáveis e não rentáveis 

 Estratégia flexível para lidar com evolução tecnológica e de mercado 



 

 

Proposta de Reorganização Convergente 

Novo Serviço Convergente de 
Telecomunicações - SCT  



ESSÊNCIA DA PROPOSTA 

 Criação, pela Agência, de um novo serviço convergente - Serviço 
Convergente de Telecomunicações (SCT), sucedâneo do STFC, do SMP, do 
SME e do SCM, permitindo superar os descompassos da dicotomia dos 
regimes de exploração do STFC, e endereçar questões relativas à atualidade 
da exploração dos serviços de interesse coletivo, resolvendo barreiras, 
preenchendo lacunas e sanando anacronismos do arcabouço regulatório. 

 Prestado exclusivamente no regime privado, incorporará ao arcabouço 
regulatório setorial um serviço de interesse coletivo plenamente preparado 
para o paradigma de convergência de redes e serviços de telecomunicações, 
aliada à baixa carga regulatória diretamente imposta, permitindo grandes 
avanços para o setor nas próximas décadas. 



ESSÊNCIA DA PROPOSTA 

 Convergência tecnológica de serviços, fortemente robustecida pelo advento 
e massificação dos terminais de acesso inteligentes. Convergência 
tecnológica das redes de telecomunicações, que transfere os “serviços” para 
a camada de aplicação. Convergência regulatória, para reduzir assimetrias de 
tratamento de serviços cada vez mais similares e firmar a neutralidade 
tecnológica frente à regulação, além de ser o principal atributo da 
estruturação inaugurada pelo SCT quanto ao ônus regulatório. 

 Abandono definitivo dos instrumentos regulatórios tradicionais do regime 
público, como tarifação e reversibilidade de bens, para focar a regulação em 
instrumentos mais adequados à busca por um maior nível de investimentos, 
de competição e de respeito aos direitos dos consumidores. 



PRECEDENTES 

 A Anatel já se deparou, em diferentes momentos, com situações que envolviam 
a criação, sucessão e adaptação de serviços para novos serviços e/ou 
modalidades de serviço. Quatro experiências particularmente interessantes: 

  do SME para o SMP. 

 do Serviço de TV a Cabo para o SeAC. 

 do Serviço Móvel Celular - SMC ao SMP. 

 do Serviço de Redes de Transporte de Telecomunicações - SRTT ao SCM. 



REGRAS DE TRANSIÇÃO 

 O objetivo da proposta é uma significativa alteração no modelo de prestação 
dos serviços de interesse coletivo, quais sejam, o STFC prestado em regime 
público e privado, e o SMP, SCM e SME, prestados apenas em regime privado, 
para o Serviço Convergente, sucedâneo daqueles serviços. 

 Tal mudança se dará por meio de declaração de vontade de cada prestador 
dos referidos serviços de interesse coletivo, sendo que, além dessa opção, os 
concessionários do STFC deverão assumir certos compromissos de 
investimento a serem realizados. 

 



REGRAS DO NOVO SERVIÇO CONVERGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 

 Os primeiros artigos do Regulamento estabelecem que o SCT é sucedâneo do 
STFC, do SMP, do SME e do SCM. 

 O SCT pode ser prestado por meio de acesso individual ou coletivo. 

 O SCT  prevê duas modalidades: Fixo e Móvel. 

 Unificação das áreas locais entre prestadores nas modalidades Fixo e Móvel. 

 Recursos de numeração para os atuais prestadores de SCM que migrarem 
para o SCT. 

 Aumento de caps de radiofrequências para os prestadores de SCT. 



REGRAS DO NOVO SERVIÇO CONVERGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 

 O Título Das Autorizações trata das regras gerais para a obtenção de 
autorizações para a exploração do serviço, uso de recursos à prestação, 
transferência da outorga, alteração de controle societário e extinção. Há aqui 
duas inovações importantes: 

 Possibilidade conferida à Anatel de limitar o número de outorgas detidas 
pelas empresas de um mesmo Grupo Econômico, embora, a princípio, o 
número de outorgas seja livre. 

 Previsão de inexigibilidade de outorga para a prestação do Serviço 
Convergente quando explorado por prestadores com até cinco mil 
acessos em serviço que utilizem apenas meios confinados (cabo, fibra 
ótica etc.) e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. 



REGRAS DO NOVO SERVIÇO CONVERGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 

 O Título Da Prestação do SCT, inicia pela lista dos direitos e deveres da 
prestadora, trazidos dos regulamentos dos serviços aos quais o SCT é 
sucedâneo.  

 Os direitos e obrigações do Consumidor remete à legislação (CDC) e à 
regulamentação específica (RGC, essencialmente).  

 No que tange aos preços, garante à prestadora a liberdade para escolher os 
critérios de precificação, ressalvando, no entanto, a necessidade de prévia 
comunicação ao Consumidor, nos termos da regulamentação. 

 No que se refere à competição na prestação, visando a impedir a 
concentração econômica e promover a ampla e justa competição, a Agência 
poderá estabelecer restrições, limites ou condições assimétricas aos agentes, 
conforme a regulamentação específica (PGMC será o principal instrumento). 

 O Título Das Redes de Telecomunicações remete à regulamentação específica 
quanto às regras de compartilhamento, interconexão, remuneração de redes 
e certificação de produtos e equipamentos para telecomunicações. 

 



REGRAS DO NOVO SERVIÇO CONVERGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES 

 Nas Disposições Finais e Transitórias constam dois conjuntos de regras de 
adaptação ao SCT:  

 um aplicado às concessionárias do STFC 

 outro aplicado às autorizatárias dos serviços aos quais o novo serviço é 
sucedâneo. 

 No caso das concessionárias, regras específicas estarão estabelecidas no PGO 
e nos Contratos de Concessão do STFC.  

 As autorizatárias devem obedecer às regras constantes do próprio 
Regulamento e garantir o cumprimento das obrigações que lhes tenham sido 
impostas mediante os Termos de Autorização dos serviços e/ou de Uso de 
Radiofrequência. 

 Tanto para as Concessionárias com para as Autorizadas a migração é 
facultativa, sem previsão de qualquer tipo de restrição. 

 



NOVO PGO 

 Para alcançar esse objetivo, a minuta de PGO prevê o arcabouço geral de 
regras que regerão a adaptação dos instrumentos de outorgas detidos pelas 
concessionárias do STFC para o novo Serviço Convergente, caso optem pela 
mudança. 

 As concessionárias poderão solicitar a adaptação dos seus instrumentos de 
outorga, condicionada a assunção e o cumprimento de compromissos de 
investimento. Esses compromissos, assim como o direito à adaptação restarão 
formalizados na forma de aditivos aos Contratos de Concessão do STFC, que 
permanecerão vigentes ao longo do processo. 



NOVO PGO 

 Há dois marcos temporais importantes: 

 a adaptação somente ocorrerá após 2 (dois) anos a contar da data da 
publicação do PGO de transição. Esse período é necessário tanto para 
que seja realizado o levantamento dos compromissos de investimento 
que poderão vir a ser acordados, como a preparação das normas 
regulatórias para o Serviço Convergente. 

  o prazo máximo para a realização desses compromissos de 
investimento, que deverão ser concluídos até 3 (três) anos antes do 
termo final previsto nos Contratos de Concessão do STFC, a fim de que 
haja tempo hábil para a Administração conferir a execução do que foi 
acordado com as concessionárias que optarem pela mudança. 

 



NOVO PGO 

 A regra máxima que pauta a adaptação é a da equivalência entre os ganhos 
decorrentes da adaptação (saldo da desoneração) e a necessidade de 
capital para implementar os compromissos de investimento (CAPEX) 
necessário para fazer frente aos compromissos assumidos. 

 Para o cômputo desses ganhos, deverão ser considerados o fim do instituto 
da reversibilidade de bens afetos à exploração do STFC no regime público, 
com base nas informações disponíveis nos modelos de custos 
desenvolvidos pela Anatel. 

  Devem ser computados o ônus contratual previsto nos Contratos de 
Concessão, podendo ser utilizados no cálculo, inclusive, os valores 
correspondentes ao período entre a assunção dos compromissos e a efetiva 
adaptação, assim como outros saldos contratuais que porventura existam. 



NOVO PGO 

 Quanto ao ônus contratual, vale acrescentar que o mesmo não será devido 
pela concessionária durante o período de transição, uma vez que se reverterá 
em investimentos no setor. 

 Na avaliação dos ganhos decorrentes da adaptação e dos correspondentes 
compromissos de investimento, existem algumas salvaguardas importantes 
quanto à transparência do processo:  

 a concessionária será necessariamente ouvida 

 tal quantificação será submetida à apreciação do TCU, e  

 a concessionária poderá solicitar arbitragem nos termos do contrato de 
concessão. 

 



NOVO PGO 

 São prioridades na definição dos compromissos de investimento:  

 a implantação de redes de transporte em fibra ótica e em rádio de alta 
capacidade nos municípios pouco competitivos e não competitivos; e  

 a implantação de redes de acesso fixas ou móveis que possibilitem a 
conexão à Internet em Banda Larga em municípios não competitivos ou 
localidades ainda não atendidas. 

 A minuta de Decreto prevê, ainda, que os investimentos resultantes dos 
compromissos assumidos não integram o conjunto de bens reversíveis afetos 
à exploração do serviço no regime público 

 Após a realização de 50% (cinquenta por cento) dos compromissos 
acordados, a concessionária terá o direito à antecipação, desde que 
apresente garantias em relação aos investimentos remanescentes. 



NOVO PGO 

 Para que possa antecipar a adaptação de sua outorga, a concessionária não 
pode estar em situação de vigilância econômico-financeira, conforme 
definido pela Anatel. 

 Findo o prazo máximo previsto para cumprimento dos compromissos, desde 
que realizados 85% dos compromissos de investimento acordados, a 
concessionária terá direito a efetuar a adaptação ao novo serviço, 
condicionada a:  

 indenização da União, no momento da adaptação, pelos compromissos 
não realizados; ou 

 a assunção de compromisso de que os investimentos remanescentes 
serão realizados no prazo de 1 (um) ano, sob pena de aplicação de 
sanções a serem previstas pela Anatel em caso de descumprimento 
deste novo prazo. 



NOVO PGO 

 Concluída a adaptação, serão transpostos aos Termos de Autorização do 
serviço convergente, como compromissos de interesse da coletividade, as 
obrigações de universalização vigentes à época da adaptação: 

  Tais obrigações têm como limite temporal o termo final dos Contratos 
de Concessão 

 As obrigações deixam de ser exigíveis se houver disponibilidade de 
rede de acesso móvel na localidade. 



PROCESSO ESPECÍFICO 

 Tanto a proposta acima quanto a proposta do Conselheiro Relator 
transcendem o escopo dos processos em questão: processos nº 
53500.022263/2013 (PGMU) e nº 53500.013266/2013 (Contratos de 
Concessão do STFC) 

 Sugestão de instauração de processo específico para análise e submissão à 
deliberação do Conselho Diretor de alternativas para atualização 
regulatória setorial, tendo por base (i) a presente proposta de criação do 
SCT e revisão do PGO, (ii) a proposta da Análise nº 25/2016-GCIF, (iii) o 
resultado do Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério das 
Comunicações e (iv) os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Planejamento 
Estratégico da Anatel. 

 Quanto à revisão do PGMU e dos contratos de concessão do STFC, propõe-
se a sua aprovação. 



NOVO PGMU 

 A proposta de PGMU encaminhada pela área técnica não deve ser rejeitada, 
mas sim aprovada com ajustes. 

 Busca de maior racionalidade na aplicação de recursos públicos; e 

 Focar esforços no atendimento da população mais carente. 

 Atualmente, o STFC, seja em termos de acessos individuais, quanto de 
acessos coletivos, está universalizado em praticamente todo o País, restando 
apenas pontos isolados que devem ser objeto de preocupação deste plano, 
especialmente em áreas onde a atratividade dos serviços de 
telecomunicações é muito baixa, seja pela grande dispersão da população, 
seja pela sua baixa renda. 

 



NOVO PGMU 

Localidade com mais de 300 habitantes: 

 Prazo de 120 dias para atendimento de solicitação de instalação de acesso 
individual em localidade que não dispõe ou que precise de expansão de rede. 
(NOVO) 

 Prazo de 7 dias em 90% dos casos, limitado a 25 dias, para atendimento de 
solicitação de instalação de acesso individual em localidade onde já existe rede. 
(NOVO) 

 As concessionárias devem, mediante solicitação, ativar e manter TUP para 
atender os estabelecimentos de ensino regular, instituições de saúde, 
estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, órgãos 
do Poder Judiciário, órgãos do Poder Executivo e Legislativo, órgãos do 
Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, terminais rodoviários, 
aeródromos e áreas comerciais de significativa circulação de pessoas, 
observados os critérios estabelecidos na regulamentação. (ALGUNS LOCAIS - 
NOVO) 



NOVO PGMU 

Nas localidades com acesso individual: 

 As concessionárias devem assegurar condições de acesso para pessoas 
deficientes que disponham de aparelhagem adequada, tornando disponível 
Centro de Atendimento para Intermediação da Comunicação. (EXISTENTE) 

 As concessionárias devem ofertar o AICE. (EXISTENTE) 

Nas localidades com mais de 100 habitantes: 

 As concessionárias do STFC devem instalar, mediante solicitação, pelo menos 
um TUP em locais acessíveis ao público, vinte e quatro horas por dia, 
ressalvados os casos previstos na regulamentação. (POR DEMANDA – NOVO) 

 As concessionárias do STFC na modalidade Local devem, mediante solicitação, 
implantar e manter TUP adaptados para cada tipo de deficiência, seja auditiva, 
de fala e de locomoção, observados os critérios estabelecidos na 
regulamentação. (EXISTENTE) 



NOVO PGMU 

Regra Geral de TUPs: 

 Do total de TUP instalados em cada localidade, no mínimo dez por cento 
devem estar em locais acessíveis ao público, vinte e quatro horas por dia, 
ressalvados os casos previstos em regulamentação específica. (10% – NOVO) 

 Todos os TUP instalados pelas concessionárias do STFC na modalidade Local 
devem ter a capacidade de originar e receber chamadas locais e de longa 
distância nacional e internacional. (EXISTENTE) 

 Os casos de sobreposição de instalação de TUP terão seus atendimentos 
definidos em regulamentação. (NOVO) 

 



NOVO PGMU 

Áreas rurais: 

 As concessionárias devem ofertar acesso individual em área rural, nos termos 
da regulamentação. (EXISTENTE) 

 As concessionárias do STFC devem assegurar que sejam atendidos com TUP, 
mediante solicitação, os seguintes locais situados em área rural, na forma da 
regulamentação: escolas públicas; postos de saúde públicos; comunidades 
remanescentes de quilombos ou quilombolas, devidamente 
certificadas; populações tradicionais e extrativistas fixadas nas Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável, geridas pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade; assentamentos de trabalhadores rurais; aldeias 
indígenas; organizações militares das Forças Armadas; postos da Polícia 
Rodoviária Federal e Estadual; aeródromos públicos; postos revendedores de 
combustíveis automotivos; cooperativas e associações membro nos termos da 
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2012; postos de Fiscalização das Receitas Federal 
e Estadual; e estabelecimentos de segurança pública. (EXISTENTE) 



NOVO PGMU 

Backhaul: 

 Nas sedes de município atendidas por força do Decreto nº 6.424/2008, a 
capacidade de Backhaul fixada até 31 de dezembro de 2010 deve ser mantida 
pela concessionária. (EXISTENTE) 

Saldo: 

 Eventuais saldos resultantes de processo de avaliação de equilíbrio contratual 
poderão ser utilizados em eventual revisão tarifária ou mesmo no processo 
específico de alteração do marco regulatório do STFC que se propõe instaurar.  

 

 



CONTRATO DE CONCESSÃO 

 Simplificação dos termos contratuais, principalmente quanto à qualidade dos 
serviços e ao relacionamento com os consumidores: temas regulamentados 
pela Agência em dispositivos próprios. 

 Simplificação dos termos contratuais não pode permitir alteração ou supressão 
que traga prejuízo à segurança jurídica dos contratos: algumas alterações 
propostas na CP n.º 26/2014 não prosperaram. Manutenção da redação 
vigente para as cláusulas sobre arbitragem e o exercício da atividade 
fiscalizatória pela Anatel. 

 Alteração na Cláusula relativa a sanções administrativas: sistemática 
inaugurada pelo RASA deve estar presente dos modelos de Contratos de 
Concessão do STFC. Acolhe-se, assim, a proposta da PFE para inclusão de 
parágrafo único à Cláusula 24.1. dos contratos. 



CONTRATO DE CONCESSÃO 

 A Resolução nº 638/2014, que aprovou o atual Regulamento de Uso Público 
do STFC, abriu um novo leque de possibilidades para o pagamento pelo uso 
deste serviço. Acolhe-se, assim, alterações nos anexos dos contratos que 
tratam da tarifação do TUP. 

 Inovações principais submetidas na CP n.º 26/2014 e mantidas na versão final: 
exclusão do Fator de Amortecimento (FA) e a simplificação das garantias, pela 
dispensa do seguro pelos lucros cessantes e do seguro garantia, restando tão 
somente o seguro patrimonial. 



 

 

Voto 



VOTO (1/3) 

 Proponho aprovar: 

(i)  a revisão dos contratos de concessão do STFC, relativa ao  
período de 2016-2020, na forma do Anexo I ao presente Voto, e  

(ii) a proposta de Plano Geral de Metas para a Universalização do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público – 
PGMU, relativo ao período de 2016-2020, na forma do Anexo II ao 
presente Voto, encaminhando-a ao Ministério das Comunicações 
para aprovação da Presidente de República, nos termos do inciso III 
do artigo 18 e inciso XXX do artigo 19 da Lei n.º 9.472, de 16 de 
julho de 1997. 



VOTO (2/3) 

 Adicionalmente, proponho: 

1) Determinar a instauração de processo específico para análise e 
submissão à deliberação do Conselho Diretor de alternativas para 
atualização regulatória setorial, tendo por base: 

  a presente proposta de criação do Serviço Convergente de 
Telecomunicações – SCT, que contempla; a) alteração do Plano Geral 
de Outorgas - PGO,  e b) Resolução que aprova o Regulamento do 
SCT, e (i.c) Regulamento do Serviço Convergente de 
Telecomunicações – SCT, na forma dos anexos ao presente Voto;  

 (a proposta contida na Análise nº 25/2016-GCIF, de 12/02/2016; 

  o resultado dos trabalhos do Grupo de Trabalho instituído pelo 
Ministério das Comunicações; e  

 os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Planejamento Estratégico 
da Anatel: 



VOTO (3/3) 

2) Conhecer e dar provimento ao Recurso Administrativo interposto 
pela Telefônica Brasil S/A, de modo a deferir o pedido de sigilo para os 
intervalos de fls. 702/723 dos autos de nº 53500.022263/2013-28 



 

Obrigado! 
 

 


