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ANÁLISE  

NÚMERO E ORIGEM: 

180/2013-GCRM 

DATA:  
22/2/2013 

CONSELHEIRO RELATOR  

ROBERTO PINTO MARTINS 

 
1. ASSUNTO 

Proposta de reajuste tarifário nas chamadas telefônicas do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) envolvendo acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e do Serviço Móvel Especializado 
(SME). 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Informe n.º 72/2013-PBCPA/PBCP, de 26/02/2013; 

2.2. Matéria para Apreciação do Conselho Diretor (MACD) n.º 56/2013-PBCPA/PBCP/SPB, 
de 14/02/2013; 

2.3. Parecer n.º 116/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 08/02/2013; 

2.4. Informe n.º 47/2013-PBCPA/PBCP, de 05/02/2013; 

2.5. Parecer n.º 91/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 01/02/2013; 

2.6. Informe n.º 426/2012/PBCPA/PBCP, de 11/12/2012; 

2.7. Informe n.º 425/2012/PBCPA/PBCP, de 11/12/2012;  

2.8. Processo n.º 53500.030112/2012; e 

2.9. Minutas de Atos. 

3. RELATÓRIO 

3.1. DOS FATOS 

3.1.1.  Trata-se de proposta de reajuste tarifário nas chamadas telefônicas do STFC envolvendo 
acessos do SMP e do SME, apresentada pela Superintendência de Serviços Públicos (SPB). 

3.1.2.  Inicialmente, cumpre registrar que a presente proposta busca dar efetividade as 
determinações aprovadas quando da edição da Resolução n.º 576, de 31/10/2011, que aprovou o 
Regulamento sobre os critérios de reajuste das tarifas das chamadas dos Planos Básicos das 
concessionárias do STFC envolvendo acessos do SMP ou do Serviço Móvel Especializado 
(SME). 

3.1.3.  O citado expediente normativo estabeleceu em seu art. 7º: 

Art. 7º. Nos reajustes que antecederem a determinação do valor de referência de VU-M 
(RVU-M), prevista no art. 4º da Resolução no 480, de 14 de agosto de 2007, ou a revisão 
do VU-T, as tarifas objeto deste Regulamento serão reajustadas mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 
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VCt ≤ VCt0 * (1 - R – FA) *(ISTt / ISTt0) 
 
sendo: 
VCt - tarifa proposta, referenciado ao IST do mês t, a ser considerado básico para o 
próximo reajuste e designa genericamente as tarifas VC-1, VC-2 e VC-3, no horário 
normal; 
VCt0 - tarifa vigente, referenciada ao IST do mês t0, considerado como básico para o 
reajuste proposto; 
t0 – designa o mês a partir do qual é apurada a variação do IST; 
t - designa o mês até o qual é apurada a variação do IST; 
ISTt - valor do Índice de Serviços de Telecomunicações no mês t; 
ISTt0 - valor do Índice de Serviços de Telecomunicações no mês t0; 
R - Fator de Redução 
 
§1º. Os reajustes serão iniciados pela Anatel, independentemente da pactuação doVU-M. 
 
§2º. O primeiro reajuste após a edição deste Regulamento deve ser aprovado, por 
intermédio de Ato do Conselho Diretor, em até 80 (oitenta) dias contados a partir da 
publicação deste Regulamento no Diário Oficial da União, tomando-se como referência o 
Índice de Serviços de Telecomunicações no mês t0 (ISTt0) relativo ao mês de junho de 
2009 e o Índice de Serviços de Telecomunicações no mês t (ISTt) relativo ao mês de 
junho de 2011, e R igual a 18% no reajuste do ano. 
 
§3º. O segundo reajuste deve tomar como referência o Índice de Serviços de 
Telecomunicações no mês t0 (ISTt0) relativo ao mês de junho de 2011 e o Índice de 
Serviços de Telecomunicações no mês t (ISTt) relativo ao mês de junho de 2012, e R 
igual a 12% no reajuste do ano. 
 
§4º. Caso necessário, devido a não determinação dos valores de referência tratados no 
caput, o terceiro reajuste deve tomar como referência o Índice de Serviços de 
Telecomunicações no mês t0 (ISTt0) relativo ao mês de junho de 2012 e o Índice de 
Serviços de Telecomunicações no mês t (ISTt) relativo ao mês de junho de 2013, e R 
igual a 10% no reajuste do ano. 
 
§5º. O Ato de reajuste estabelecerá que os novos valores vigerão 30 (trinta) dias após a 
publicação do Ato no Diário Oficial da União. 

 
3.1.4.  Em obediência ao exposto, a SPB exarou os Atos n.º 486, de 24/01/2012, n.º 487, de 
24/01/2012 e n.º 3347, de 18/06/2012 para se fazer cumprir o previsto no §2º do art. 7º. 

3.1.5.  Por meio do Informe n.º 425/2012-PBCPA/PBCP, de 11/12/2012, fls. 01/02 dos autos, e 
Informe n.º 426/2012-PBCPA/PBCP, de 11/12/2012, fls. 07/08, a SPB apresenta proposta de 
reajuste tarifário para o ano de 2013. 

3.1.6.  Instada a se manifestar, a Procuradoria Federal Especializada da Anatel (PFE), produziu 
os Pareceres n.º 91/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 01/02/2013 e n.º 
116/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 08/02/2013. 

3.1.7.  Em 14/02/2013, por meio da MACD n.º 56/2013-PBCPA/PBCP/SPB, a SPB submeteu 
ao Conselho Diretor proposta de reajuste acompanhada do Informe n.º 47/2013-PBCPA/PBCP, 
de 05/02/2013, que promoveu ajustes na proposta inicial em virtude das ponderações feitas pela 
PFE. 
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3.1.8.  Em 26/02/2013, a SPB apresentou o Informe nº 72/2013-PBCPA/PBCP, de forma a 
promover a retificação de alguns valores que haviam sido calculados erroneamente na minuta de 
Ato encaminhada ao Conselho Diretor. 

3.1.9.  São os fatos. 

 

3.2. DA ANÁLISE 

3.2.1.  Trata a presente Análise de apreciação de proposta de reajuste tarifário nas chamadas 
telefônicas do STFC envolvendo acessos do SMP e SME, apresentada pela Superintendência de 
Serviços Públicos (SPB). 

3.2.2.  Preliminarmente, importa ressaltar que a proposta de fixação dos valores obedeceu às 
disposições contidas no art. 19, inciso VII da Lei n.º 9.472, Lei Geral de Telecomunicações 
(LGT), de 16/07/1997, in verbis: 

 
LGT 
 
Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 
público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 
independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente:  
(...) 
VII. controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime 
público, podendo fixá-las nas condições previstas nesta Lei, bem como homologar reajustes; 
....................................................................................................................................................... 
 

3.2.3.  Cumpre, portanto verificar as disposições que a Regulamentação específica, qual seja, 
Regulamento sobre os critérios de reajuste das tarifas das chamadas dos Planos Básicos das 
concessionárias do STFC envolvendo acessos do SMP ou do SME, traz sobre o tema. 

3.2.4.  Conforme exposto nos fatos desta Análise, a Resolução n.º 576/2011 foi taxativa ao 
estabelecer  as regras a serem observadas nos reajustes a serem aplicados nos anos de 2012, 2013 
e 20141. 

3.2.5.  Em obediência ao comando normativo, a SPB, por meio do Informe n.º 425/2012-
PBCPA/PBCP, de 11/12/2012, após efetuar os devidos cálculos apresentou uma proposta de 
reajuste consubstanciada em uma redução de 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento) a ser 
aplicada nas tarifas envolvendo as concessionárias Oi S.A., Telefônica, CTBCTelecom, 
Sercomtel e Embratel destinadas as empresas autorizadas do SMP, além das ligações envolvendo 
a concessionária Telemar e a autorizada de SMP Nextel. Adicionalmente, propôs uma redução 
de 9,14% (nove vírgula quatorze por cento) nas chamadas envolvendo a concessionária Telemar 
e as demais autorizadas do SMP. 

3.2.6.  Ainda por meio do Informe n.º 426/2012-PBCPA/PBCP, de 11/12/2012, a SPB  
apresentou proposta de redução de 8,77% (oito vírgula setenta e sete por cento) a ser aplicada 
nas tarifas envolvendo todas as concessionárias do STFC destinadas as empresas autorizadas do 
SME. 

 

                                                           
1 O Plano Geral de Metas de Competição estabeleceu novas regras para o reajuste a ser aplicado em 2014. 
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3.2.7.  Em que pese a aparente simplicidade do presente reajuste, uma vez que se restringiria a 
dar azo à determinações regulamentares previamente discutidas e aprovadas, a PFE, procedeu, 
devidamente, ao resgaste histórico fático-processual decorrente da edição da Resolução n.º 
576/2011, trazendo novos fatos, os quais necessitam ser considerados. 

3.2.8.  Do Parecer n.º 91/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 01/02/2013, colhem-se as 
seguintes considerações: 

8. De início, é de se ressaltar que, no presente momento, esta Procuradoria restringirá sua 
análise ao reajuste das tarifas STFC-SMP especificamente da concessionária Telemar Norte Leste 
S/A, tendo em vista as peculiaridades que envolvem o caso, a fim de suscitar à área técnica a 
apresentação de nova solução, como será demonstrado. Após, será analisada a resposta da área 
técnica, desta vez em conjunto com todos os aspectos dos autos. 

9. A concessionária Telemar Norte Leste S.A impugnou perante a justiça Federal do Rio de 
janeiro o reajuste das tarifas STFC-SMP formulado por ela em 2011 e vinculado ao processo 
administrativo n°- 53500.024162/2011, questionando a incidência da Resolução n°576/2011 
especificamente àquele pedido de reajuste e nos autos daquele processo administrativo. 

(....) 

25. Primeiramente, é preciso destacar que a situação da concessionária Telemar Norte Leste 
S/A - e só dela -, especificamente quanto ao reajuste das tarifas STFC-SMP, é excepcionalíssima, 
uma vez que o reajuste STFC-SMP anterior, materializado pelo Ato n°486/2012, foi por ela 
levado à discussão no âmbito do Poder judiciário, de cujas decisões resultaram, no presente 
momento, especificidades em relação ao reajuste tarifário STFC-SMP a ser aprovado em 2013. 
 
26. Pois bem. 
 
27. A finalidade precípua da Resolução n° 576/2011, a ser aplicada no caso em comento, é a 
de promover a redução uniforme das tarifas das chamadas fixo-móvel originadas do STFC para o 
SMP e para o Serviço Móvel Especializado-SME. 
 
28. Nesse contexto é que, no seu art. 7°, a Resolução n° 576/2011 trouxe regras para o 
reajuste das tarifas nos dois anos seguintes à sua edição prevendo fatores de redução lineares para 
todas as concessionárias (Fatores de Redução equivalentes a 18% em 2012 e a 12% em 2013), 
alinhado a outros aspectos. 
 
29. Em razão da judicializaçào da questão pela Telemar Norte Leste S/A, no bojo da ação n° 
00134-38.2012.4.02.5101 e da ação n° 0004995-67.2012.4.02.5101, ambas em curso na 16a Vara 
Federal da Seção judiciária do Rio de janeiro, o seu pedido de reajuste das tarifas STFC-SMP, 
concedido em 2012, teve que ser analisado á luz das regras existentes antes da entrada em vigor 
da Resolução n°- 576/2011, sem aplicação desta. 
(....) 
31. Assim, especificamente à Telemar Norte Leste S/A, quanto às tarifas STFC-SMP, não foi 
possível a aplicação, no ano de 2012, do primeiro fator de redução previsto na Resolução n° 
576/2011 (art. 7°, §2°). Por óbvio, contudo, que a discussão judicial iniciada pela Telemar Norte 
Leste S/A em 2012 não obsta a Anatel de aplicar a Resolução n°576/2011 no reajuste seguinte 
das tarifas STFC-SMP de tal concessionária. 

32. As decisões judiciais obtidas pela Telemar Norte Leste S/A estavam vinculadas ao seu 
pedido de reajuste tarifário formulado nos autos do processo administrativo n° 
53500.024162/2011. A decisão liminar proferida ínaudíta altera pars em 13.01.2012, no bojo da 
ação ordinária n° 00134-38.2012.4.02.5101, é expressa nesse sentido: 



 

Página 5 de 8 da Análise no 180/2013-GCRM, de 22/2/2013.           A8                    
686ª Reunião do Conselho Diretor    

 
Do exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO 0 PEDIDO DE ANTECIPAÇAO 
DOS EFEITOS DA TUTELA, para fins de determinar que a ANATEL aprecie, em até 10 
(dez) dias, a contar de sua efetiva intimação, os requerimentos administrativos de 
reajustes de tarifas das chamadas fixo-móvel (VC-1, VC-2 e VC-3), formulados pela 
autora, e vinculados ao processo administrativo anexador n° 53500.024162/2011, 
abstendo-se, para tanto, de aplicar o novo critério de reajuste estabelecido na Resolução 
n° 576/2011, ao menos no que se refere a períodos anteriores à edição do sobredito ato 
normativo. [grifo original] 

33. No presente momento, portanto, já se trata de outro reajuste, a ser concedido no ano de 
2013, em outro processo administrativo. Aquele reajuste do ano de 2012, vinculado ao processo 
administrativo n° 53500.024162/2011, já foi concedido, sem aplicação da Resolução n° 
576/2011, conforme determinação judicial, e encontra-se devidamente concluído, embora 
permaneça em discussão no Poder judiciário. 

34. Destarte, o reajuste objeto do presente processo é de fato outro reajuste, quer do ponto de 
vista material, já que consubstancia o reajuste subsequente àquele concedido no ano de 2012 nos 
moldes das decisões judiciais, seja do ponto de vista formal, já que atrelado a outro processo 
administrativo (n° 53500.030112/2012), não abarcado pela decisão judicial. 

35. A ação ordinária n° 0004995-67.2012.4.02.5101 também está vinculada ao pedido de 
reajuste das tarifas STFC-SMP formulado nos autos processo administrativo n° 
53500.024162/2011, como se pode ver do próprio pedido da Telemar Norte Leste S/A em sua 
petição inicial e da decisão judicial liminar proferida, respectivamente: 

Pedido da Telemar (ação ordinária) 
Assim, a autora requer a esse MM. Juízo que defira tutela antecipada parcial, apenas 
contra a primeira ré, para os seguintes fins: 
 
a) Determinar a suspensão dos efeitos da decisão da ANATEL (decisão proferida por 
meio do Circuito Deliberativo n° 01925/2012, de 30.03.2012), que indeferiu os 
requerimentos administrativos de reajustes de tarifa das chamadas fixo-móvel (VC-1, 
VC-2 e VC-3) da autora, vinculados ao procedimento administrativo anexador n° 
53500.024162; e, 
 
b) determinar à agência reguladora que proceda a novo cálculo dos percentuais de 
reajuste, a que faz jus a autora, considerando a aplicação do fator de amortecimento, nos 
termos do voto proferido pela Sra. Emília Maria Silva Ribeiro Curi e, por conseguinte, 
editar nova decisão a respeito desses requerimentos de reajuste da autora, para homologar 
os reajustes devidos, nos percentuais resultantes dos cálculos por ela realizados, tudo no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) para o caso de descumprimento. 
 
(....) 
 
Decisão Liminar: 
 
Assim, e ante a presença dos pertinentes requisitos legais, defiro, em parte, a antecipação 
dos efeitos da tutela pleiteada nestes autos. Suspendo, pois, os efeitos da decisão 
administrativa da ANATEL, formalizada com o Circuito Deliberativo n° 1.925/2012, de 
30 de março de 2012, e determino à primeira Ré que, após efetuar, no prazo de vinte dias, 
o cálculo da revisão tarifária a que a ora Autora faz jus - considerando, inclusive, o 'fator 
de amortecimento' estabelecido no parágrafo 4° da Cláusula 12.1 dos contratos de 
concessão que dão fundamento ao litígio -, proferida decisão homologatória do 
requerimento de reajuste formulado pela concessionária ora demandante, observado, tão-
somente, o percentual resultante dos cálculos a serem realizados - sem necessidade, 
assim, de inclusão da multa também postulada na petição inicial. 
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36. Resta claro, pois, que as decisões judiciais proferidas nos autos das ações n°00134-
38.2012.4.02.5101 e n° 0004995-67.2012.4.02.5101 não impedem a Anatel de aplicar a 
Resolução n° 576/2011 ao reajuste tarifário objeto do presente processo, que consubstancia 
reajuste diverso do discutido em juízo, subsequente a ele e formalizado em processo 
administrativo também diverso. 

37. Em outras palavras tais decisões judicias não impõem qualquer óbice à realização integral 
dos objetivos da Resolução n°- 576/2011 ao presente reajuste tarifário STFC-SMP da Telemar 
Norte Leste S/A, a ser concedido em 2013.. 

38. Se o objetivo da Resolução n°- 576/2011 era reduzir a tarifa STFC-SMP segundo uma 
predeterminada razão, nada obstaculiza que esse desiderato seja alcançado no presente reajuste. 

Ao contrário, deve-se mesmo garantir que a aplicação da Resolução n° 576/2011 neste reajuste de 
2013 efetivamente concretize a redução integral das tarifas para chamadas STFC-SMP da 
Telemar Norte Leste S/A, de modo a preservar a real finalidade da política pública regularmente 
estabelecida. Além disso, é importante ressaltar que o cumprimento integral de tal redução 
tarifária também terá o mérito de levar as tarifas STFC-SMP da Telemar a patamares mais 
equitativos em relação às demais concessionárias de STFC, às quais já havia sido aplicada a 
Resolução n° 576/2011 no ano de 2012, em benefício dos consumidores e da leal concorrência no 
setor de telecomunicações. 

(....) 

42. Tecidas essas considerações, vê-se que a área técnica, por meio do Informe n°- 425/2012-
PBCPA/PBCP, de 11.12.2012 (fis. 1/2), propõe, para o reajuste de 2013, que se aplique às tarifas 
STFC-SMP da Telemar Norte Leste S/A apenas o fator de redução previsto no §3° do art. 7° da 
Resolução n°- 576/2011, tal qual será aplicado às demais concessionárias. A prevalecer tal 
hipótese, não se cumpriria, para a Telernar Norte Leste S/A, a política pública geral e isonômica 
de redução tarifária buscada pela Resolução n° 576/2011, uma vez que a ela não se aplicaria a 
mesma redução total aplicada desde 2012 para as demais concessionárias, calcada no §2° do art. 
7° da Resolução n° 576/2011. 

43. Nesse contexto, observa-se que a não aplicação à Telemar Norte Leste S/A, no momento 
do reajuste das tarifas STFC-SMP de 2013, da mesma redução total aplicada para as demais 
concessionárias desde 2012, calcada nos §§ 2° e 3° do art. 7° da Resolução n°576/2011, 
implicaria o surgimento de uma situação não isonômica entre as concessionárias, porquanto todas 
sofreriam incidência dos fatores de redução estipulados nos aludidos §§ 2°e 3°-, salvo a Telemar 
Norte Leste S/A, que sofreria incidência apenas do §3°, escapando, pois, à aplicação íntegra da 
norma. 

(....) 

53. Diante do exposto, esta Procuradoria Federal Especializada, órgão de execução da 
Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União -AGU; 

a) Registra que as decisões judiciais proferidas nos autos das ações nº 00134-
38.2012.4.02.5101 n.º 0004995-67.2012.4.02.5101 não impedem a ANATEL de aplicar a 
Resolução n° 576/2011 ao reajuste tarifário objeto do presente processo, que 
consubstancia reajuste diverso do discutido em juízo, subsequente a ele e formalizado em 
processo administrativo também diverso. Em outras palavras, tais decisões judicias não 
impõem qualquer óbice a que, neste reajuste de 2013, efetivamente se concretize a 
realização integral dos objetivos da Resolução n.º 576/2011, reduzindo-se as tarifas para 
chamadas STFC-SMP da Telemar Norte Leste S/A; 
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b) Opina pela necessidade de que, no reajuste das tarifas STFC-SMP da Telemar Norte 
Leste S/A, objeto do presente processo, se assegure a aplicação simultânea tanto do § 2° 
quanto do § 3° do art. 7° da Resolução n° 576/2011, de modo a garantir a real finalidade 
da política pública regularmente estabelecida por meio da Resolução n° 576/2011, bem 
como assegurar um tratamento isonômico entre as concessionárias do setor, com reflexos 
também isonômicos para os consumidores e para o mercado de VU-M. Em outras 
palavras, além do aludido §3°, deve-se aplicar, também no presente reajuste de 2013, às 
tarifas STFC-SMP da Telemar Norte Leste S/A, a mesma redução tarifária aplicada às 
demais concessionárias em 2012, resultante da incidência do §2° do art. 7° da Resolução 
n° 576/2011; 

c) Opina necessidade de, após a análise deste Parecer pela área técnica, retornarem-se os 
autos à Procuradoria para análise integral do feito. 

 
3.2.9.  Diante das considerações postas pela PFE, a SPB por meio do Informe n.º 47/2013-
PBCPA/PBCP, de 05/02/2013 apresentou uma nova proposta de reajuste consubstanciada na 
redução de 18,60% (dezoito vírgula sessenta por cento) a ser aplicada exclusivamente nas 
chamadas envolvendo a concessionária Telemar e as empresas autorizadas do SMP, com 
exceção da Nextel. Insta registrar a preservação dos demais termos do reajuste a serem aplicados 
as outras concessionárias. 

3.2.10.  Ato contínuo, os autos retornaram para nova oitiva da PFE que concluiu: 

a) pela competência da Anatel para proceder, de ofício, ao reajuste tarifário, nos termos do art. 19, 
inciso VII, da LGT, da cláusula 17.1, inciso VII, dos contratos de concessão, bem como dos arts. 
3º e 7º, §§ 1º a 3º, da Resolução n.º 576/2011; 

b) pela reiteração do Parecer n.º 91/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU de 31.01.2013 (fls. 
11/16), que opina pela necessidade de que, no reajuste das tarifas STFC-SMP da Telemar Norte 
Leste S/A, objeto do presente processo, se assegure a aplicação simultânea tanto do §2º quanto do 
§3º do art. 7º da Resolução n.º 576/2011, de modo a garantir a real finalidade da política pública 
regularmente estabelecida por meio da Resolução n.º 576/2011, bem como assegurar um 
tratamento isonômico entre as concessionárias do setor, com reflexos também isonômicos para os 
consumidores e para o mercado de VU-M; 

c) pela legalidade da proposta de reajuste tarifário materializada pelos Informes n.º 47/2013-
PBCPA/PBCP, de 05.02.2013 (fls. 17/23) e n.º 426/2012-PBCPA/PBCP, de 11.12.2012 (fls. 
7/10), respectivamente relativos às tarifas STFC-SMP e STFC-SME. 

 

3.2.11.  Filio-me integralmente as considerações da PFE. O objetivo máximo da 
Resolução n.º 576/2011, mais do que estabelecer regras para o reajuste envolvendo chamadas 
entre acessos do STFC e do SMP foi fixar um novo patamar para estas chamadas com reflexo 
direto no valor atualmente praticado nos preços devidos a título de remuneração pelo uso das 
redes móveis (VU-M). 

3.2.12.  Estudos conduzidos no bojo do processo que resultou na edição da citada 
Resolução demonstraram o descasamento da VU-M com a realidade do setor. Desconstruir o 
modelo pensando e aprovado é totalmente temerário, não cabendo a adoção de valores tão 
diversos para diferentes concessionárias sob pena de gerar distorções prejudiciais a competição 
no mercado. 
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3.2.13.  Por fim, dada as peculiaridades anteriormente expostas do caso envolvendo a 
concessionária Telemar nas chamadas destinadas ao SMP, entendo como prudente que o Ato a 
ser expedido pelo Presidente do Conselho, contenha, além dos termos propostos pela SPB, as 
seguintes considerações: 

CONSIDERANDO a excepcionalidade do caso envolvendo a concessionária Telemar 
Norte Leste S/A, provocada pelas determinações liminares proferidas no bojo das Ações 
Ordinárias n.º 00134-38.2012.4.02.5101 e n.º 0004995-67.2012.4.02.5101; 

CONSIDERANDO os termos dos Pareceres da Procuradoria Federal Especializada da 
Anatel n.º 91/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 01/02/2013 e n.º 
116/2013/DFT/PFS/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 08/02/2013; 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a real finalidade da política pública 
regularmente estabelecida por meio do da Resolução n.º 576, de 31/10/2011, bem como 
assegurar um tratamento isonômico entre as concessionárias do setor, com reflexos 
também isonômicos para os consumidores e para o mercado de VU-M; 

3.2.14.  Desta forma, garantida a regularidade formal e a legalidade do presente processo, 
nos termos das peças produzidas pela SPB e pela PFE, as quais adoto como parte integrante 
desta Análise, proponho aprovar a proposta de reajuste das tarifas das chamadas dos Planos 
Básicos das concessionárias do STFC envolvendo acessos do SMP e do SME, nos termos das 
minutas de Ato anexas a presente Análise. 

 

4. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, pelas razões e justificativas constantes da presente Análise, proponho 
aprovar a proposta de reajuste das tarifas das chamadas dos Planos Básicos das concessionárias 
do STFC envolvendo acessos do SMP e do SME, nos termos das minutas de Ato anexas. 

É como considero.  

ASSINATURA DO CONSELHEIRO RELATOR 

ROBERTO PINTO MARTINS 

 


