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DATA:  

26/03/2012 

CONSELHEIRO RELATOR  

MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA 

 
1. ASSUNTO 

Proposta de alteração do Regulamento do Acesso Individual Classe Especial – AICE do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado, anexo à Resolução nº 427, de 16 de dezembro de 2005, 
depois de submetida ao procedimento de Consulta Pública. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Matéria nº 14/2012-PBCPA/PBCP/SPB, de 06/02/2012; 
2.2. Informe n° 40/2012- PBCPA/PBCP, de 26/01/2012; 
2.3. Parecer nº 1.256/2011/LFF/PGF/PFE-Anatel, de 09/09/2011; 
2.4. Informe n° 275/2011- PBCPA/PBCP, de 07/07/2011; 
2.5. Informe n° 247/2011- PBCPA/PBCP, de 21/06/2011; 
2.6. Informe nº 114/2011-PBCPA/PBCP/SPB, de 28/03/2011; 
2.7. Processo n° 53500.016438/2010. 

3. EMENTA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO DO AICE. RETORNO DE CONSULTA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 
RESOLUÇÃO. 

1. A revisão normativa objetiva adaptar a regulamentação vigente às disposições do novo Plano Geral 
de Metas de Universalização (PGMU), aprovado pelo Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011, e 
atende à previsão contida em seu parágrafo único do art. 32. 

2. Atendidos os requisitos legais e regimentais, e reconhecida a conveniência e oportunidade do teor 
da proposta resultante da consulta pública, cabe sua aprovação pelo Conselho Diretor mediante a 
expedição de Resolução. 

3. Pela expedição de Resolução. 

4. RELATÓRIO 

4.1. DOS FATOS 

4.1.1.  Em sua 597ª Reunião, realizada em 24/02/2011, o Conselho Diretor deliberou 
submeter, por meio do procedimento de consulta pública, proposta de alteração do 
Regulamento do Acesso Individual Classe Especial (AICE), formulada pela 
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Superintendência de Serviços Públicos, com o objetivo de tornar esse regulamento 
mais aderente à meta de universalizar o STFC. 

4.1.2.  A proposta ficou disponível para contribuições da sociedade por meio da Consulta 
Pública nº 11/2011 durante os dias 02/03 a 01/04/2011, tendo sido, posteriormente, 
prorrogada até 30/04/2011. Durante o período, também foram realizadas duas 
Audiências Públicas, sendo uma na cidade de Brasília e outra na cidade de Salvador. 

4.1.3.  Em 21/06/2011, por meio do Informe nº 247/2011/PBCPA/PBCP, a área técnica 
analisou cada contribuição recebida e descreveu as razões para sua adoção ou não, 
ajustando a proposta inicial da Anatel. 

4.1.4.  Em 07/07/2011, o Informe nº 275/2011-PBCPA/PBCP alterou o conceito de Assinante 
de Baixa Renda utilizado no regulamento de forma a adequá-lo à definição e aos 
preceitos empregados no PGMU III, o qual havia sido aprovado recentemente, por 
meio do Decreto nº 7.512/2011, de 30/06/2011. 

4.1.5.  Em 09/09/2011, instada a se manifestar, a Procuradoria Federal Especializada na 
Anatel, por meio do Parecer nº 1256/2011/LFF/PGF/PFE-Anatel, se posicionou sobre 
os aspectos jurídicos da proposta, destacando em resumo: 

a) a observância dos requisitos formais para o prosseguimento da proposta; 

b) a inexistência de óbice à alteração da definição de baixa renda, conforme 
fixado pelo Decreto do PGMU; 

c) a razoabilidade da forma de pagamento proposta, inexistindo óbice jurídico 
à sua implementação; 

d) a inexistência de óbice à proposta de uma regra transitória para o prazo 
máximo de instalação do AICE, já que visa tão somente atender uma 
circunstância especial, consistente na demanda inicial de nova 
regulamentação que abrangerá público de tamanho considerável; 

e) a sugestão de adequação de dispositivo regulamentar, de forma que o termo 
inicial para o prazo de solicitação de instalação do AICE seja apenas o 
“prazo de solicitação”; 

f) a possibilidade de exclusão do §2º do artigo 5º, já que tal exclusão visa 
garantir o acesso ao AICE aos assinantes de baixa renda, 
independentemente de seu domicílio; 

g) a possibilidade de vinculação do crédito pré-pago ao terminal do assinante;  

h) a sugestão de que seja mantida a necessidade de acesso em tempo real a 
recurso tecnológico que possibilite ao usuário a verificação dos créditos 
remanescentes; 

i) a sugestão de adequação redacional ao §3º ao caput do artigo 6º; 

j) a sugestão de ponderação sobre a possibilidade de previsão de um 
mecanismo de controle de consumo para os assinantes pós-pagos; 

k) a necessidade de ponderar sobre a necessidade de manutenção do §2º do 
artigo 6º da proposta; 
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l) a possibilidade de parcelamento do valor da mudança de endereço proposto; 

m) a ausência de óbice à alteração do §3º do artigo 8º da proposta; 

n) a ausência de óbice quanto à alteração proposta no artigo 11 

o) a ausência de óbice às alterações propostas no artigo 12; 

p) a manutenção da expressão “que aderiram ao serviço até a entrada em 
vigor deste Regulamento” no artigo 12 da proposta; 

q) a rejeição das contribuições que pretendiam estabelecer mecanismos de 
acompanhamento e controle da meta de universalização; 

r) que a viabilidade técnica e econômica do AICE é matéria estranha ao 
mundo jurídico; 

s) a inadequação da discussão sobre o fim da assinatura básica ou da revisão 
de seus valores no bojo deste processo; e 

t) a necessidade de disponibilizar às concessionárias o acesso ao Cadastro 
Único do Governo Federal, de forma que tenham acesso apenas à 
informação necessária à verificação da inscrição ou não no Cadastro, sem 
acesso integral ao banco de dados. 

4.1.6.  Por meio do Informe n° 40/2012-PBCPA/PBCP, de 26/01/2012, a área técnica, dentre 
outras providências, esclareceu os pontos suscitados pela Procuradoria e fez 
comentários adicionais. Ao final, apresentou modificações para alguns trechos da 
proposta. 

4.1.7.  Em 06/02/2012, por meio da Matéria nº 14/2012-PBCPA/PBCP/SPB, o 
Superintendente de Serviços Públicos sugeriu que o assunto fosse submetido ao exame 
e à aprovação do Conselho Diretor, o que foi acolhido pela Superintendente Executiva 
em 08/02/2012. 

4.1.8.  Em 14/02/2012, os autos do processo foram recebidos por este gabinete para fins de 
relato ao Conselho Diretor, nos termos regimentais. 

4.1.9.  É o que importa relatar. 
 

4.2. DA ANÁLISE 

4.2.1.  A proposta de revisão regulamentar submetida à Consulta Pública nº 11/2011 teve 
como objetivo expresso tornar o AICE mais aderente à meta de universalizar o STFC. 
O assunto retorna agora à apreciação do Conselho Diretor, depois de examinadas as 
contribuições recebidas da sociedade, com vistas à sua aprovação definitiva. 

4.2.2.  O AICE, que foi definido no Plano Geral de Metas de Universalização aprovado pelo 
Decreto nº 4.769/2003, foi criado de forma a facilitar o acesso ao STFC pela 
população de baixa renda mediante condições específicas de fruição do serviço. 

4.2.3.  Comercializado no país desde 1º de janeiro de 2006, o AICE é caracterizado por 
possuir um valor de assinatura 40% inferior ao valor da assinatura residencial do plano 
básico do STFC; não possuir qualquer franquia de minutos; ser oferecido na forma de 



Página 4 de 21 da Análise no 147/2012-GCMB, de 26/03/2012. 
 

201290053707   LCS/JCG 

 

pagamento pré-pago, sendo apenas facultada a oferta simultânea na modalidade pós-
paga; prevê uma cobrança de uma tarifa por completamento em cada chamada mais 
uma tarifa pelo tempo da chamada, sem qualquer modulação horária, e a instalação do 
serviço em até 30 dias da solicitação do usuário. 

4.2.4.  Pela regulamentação, as Concessionárias do STFC deveriam assegurar a ampla 
divulgação, a oferta e a comercialização do AICE, a fim de que a população de baixa 
renda pudesse usufruir efetivamente das condições específicas de prestação do serviço 
inauguradas em 2006. 

4.2.5.  À época foi verificado um aumento na criação, pelas Concessionárias, de planos 
alternativos também direcionados ao mesmo segmento alvo da população. Em que 
pese o avanço no aumento da diversidade de planos de serviço, o movimento foi 
acompanhado de várias desconformidades relacionadas ao AICE, em especial a 
ausência de publicidade em sua comercialização, e irregularidades no fornecimento de 
informações aos consumidores nas lojas de atendimento e nos sites na Internet de 
Concessionárias, o que ensejou a instauração de processos administrativos 
sancionatórios pela Anatel. 

4.2.6.  Algumas Concessionárias se defenderam sustentando que o AICE possuía 
características pouco vendáveis, que a proximidade do preço de sua Habilitação à do 
Plano Básico diminuiria o interesse dos clientes e que, além disso, o crescimento do 
serviço teria sido impactado pela popularização do Serviço Móvel Pessoal nas classes 
de baixa renda. 

4.2.7.  Passado o período de implantação do serviço, é fácil perceber que não foi atendida a 
expectativa inicial de que o AICE desse acesso a cerca de 4 milhões de domicílios, um 
valor que correspondia a aproximadamente 10% de acréscimo ao total de Assinantes 
no STFC. Bem diferente disso, segundo dados extraídos do Sistema de Gestão de 
Metas de Universalização (SGMU) da Anatel, em janeiro de 2011, os acessos do 
AICE se resumiam a 183.618 acessos, e em janeiro de 2012, a um número ainda 
menor, igual a 142.263 acessos. 

4.2.8.  Durante os trabalhos de revisão periódica dos Contratos de Concessão, a área técnica 
da Anatel constatou que os estudos feitos à época da elaboração do regulamento do 
AICE, em 2005, não foram conclusivos quanto a possíveis alterações legais e 
regulamentares que favoreceriam a identificação de critérios de elegibilidade para o 
AICE e que, ao mesmo tempo, não afetassem a comercialização dos demais planos de 
serviço das concessionárias e preservassem a geração de ganhos econômicos que 
contribuíssem para a expansão e modernização do serviço, compartilhados por meio 
do Fator de Produtividade (Fator X). 

4.2.9.  Tal análise levou a Anatel a incluir junto à proposta de PGMU III um critério 
específico de elegibilidade com vínculo direto ao segmento de baixa renda, o que 
viabilizaria novos rumos para a oferta do AICE. Na proposta enviada ao Ministério 
das Comunicações, sugeriu se adotar como público elegível o segmento da população 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que fosse, 
beneficiário do programa Bolsa Família. A sugestão levou em conta o fato de o 
governo, ter editado, em 2007, o Decreto nº 6.135, de 2007, que disciplinou o referido 
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Cadastro Único, o que favoreceria a escolha de um critério objetivo, isonômico e não 
discriminatório de elegibilidade para o AICE. 

4.2.10.  Com base naquele Decreto, a obtenção de um acesso do AICE estaria, então, 
condicionada ao cadastramento de cada família, que deveria ser vinculado 
necessariamente a seu domicílio e a um responsável pela unidade familiar, maior de 
dezesseis anos, preferencialmente mulher, devendo conter identificação e 
caracterização do domicílio. Este universo de beneficiários do Bolsa Família 
correspondia a 13,4 milhões de domicílios em dezembro de 2011, conforme dados do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

4.2.11.  Assim, a Anatel buscou estabelecer uma oferta do serviço em condições mais 
vantajosas à população de baixa renda, de forma tal que fosse economicamente 
autossustentável. Para tanto, fundamentou seus estudos e proposta em três pilares 
básicos: adoção da elegibilidade no atendimento ao público, modelagem econômica 
que previu a ocorrência de custos marginais para a oferta do AICE e a possibilidade de 
recomposição de margem para o AICE via Fator X. Este último ponto seria usado 
como incentivo adicional para assegurar que o AICE fosse efetivamente 
comercializado, e em última análise, que fosse cumprido em sua plenitude o objetivo 
da política pública. 

4.2.12.  Nestes termos, a proposta de Regulamento do AICE submetida à consulta pública teve 
como pontos principais: 

(1) a mudança do público alvo da política, que passou a coincidir com os 
beneficiários do Programa Bolsa Família do governo federal; 

(2) a redução do valor da assinatura atual (que passou a ser limitado a, no 
máximo, 33% da Assinatura do Plano Básico da classe residencial); 

(3) a inserção de uma franquia mensal (igual a 90 minutos de chamadas 
locais para o STFC); 

(4) a oferta obrigatória do AICE na modalidade pós-paga, mas sendo 
facultada tanto a oferta na modalidade pré-paga quanto a conjugação 
dessas duas modalidades; e 

(5) a adoção de uma tarifa pela fruição do tráfego telefônico local que 
respeite os mesmos critérios e limites máximos aplicáveis às demais 
classes do Plano Básico do STFC, eliminando, dessa forma, a tarifa de 
completamento de chamada cobrada atualmente. 

4.2.13.  Em síntese, a proposta concedeu ao AICE as mesmas características funcionais, de 
qualidade, de numeração e de instalação definidas para o Plano Básico do STFC, 
diferindo apenas pelo fato de possuir um valor de assinatura inferior e com menor 
quantidade de minutos inclusos na franquia. 

4.2.14.  A fim de evitar os problemas ocorridos na primeira experiência do AICE, também foi 
fixado que, desta vez, será a Anatel quem definirá o conteúdo, a forma e a 
periodicidade da divulgação, a ser feita pelas Concessionárias, similarmente ao 
adotado no processo conhecido como conversão pulso-minuto, que alterou, com êxito, 
a tarifação de chamadas locais na telefonia fixa. 
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4.2.15.  Por fim, foram propostas regras que garantem que os atuais usuários que porventura 
não se enquadrem como elegíveis no novo AICE possam migrar para outros Planos de 
Serviço, com características iguais ou mais vantajosas. 

4.2.16.  A consulta pública recebeu um total de 127 contribuições, todas analisadas pela 
Superintendência de Serviços Públicos, cuja distribuição, por tipo de contribuinte, é 
mostrada a seguir: 

Figura 1 – Contribuições, por tipo de contribuinte 

Contribuições à CP 11
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61

Autorizatárias STFC

Órgãos Públicos
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4.2.17.  Durante o período em que o regulamento estava aberto a contribuições, foi publicado, 
enfim, o Decreto nº 7.512, de 30 de junho de 2011, que aprovou o PGMU III. 

4.2.18.  Além de dispor sobre os demais aspectos relativos à universalização do STFC, o Plano 
manteve a obrigação existente de que as Concessionárias deveriam possuir uma oferta 
de AICE, com a diferença de que, a partir de agora, seriam atendida apenas 
determinada população elegível.  

4.2.19.  O PGMU III ampliou em aproximadamente 65% a quantidade potencial de 
beneficiados que havia sido considerada inicialmente pela Anatel. Sem descontar a 
quantidade de famílias residentes em área rural, que constitui objeto de plano de 
serviço específico, os números do Ministério do Desenvolvimento Social apontam 
para 13,4 milhões de domicílios beneficiários do Bolsa Família e 22 milhões de 
domicílios inscritos no Cadastro Único. 

4.2.20.  Além disso, o PGMU previu que a regulamentação a ser expedida pela Anatel deveria 
assegurar a viabilidade técnica e econômica da oferta do AICE. 

4.2.21.  Por força do art. 32, e parágrafo único, do PGMU a presente revisão do Regulamento 
do AICE deverá ocorrer até 30/06/2012, sendo que, até que entrem em vigor as novas 
regras, permanecem aplicáveis as definidas no PGMU II e no regulamento aprovado 
pela Resolução nº 427/2005. Senão vejamos: 

PGMU – Decreto nº 7.512/2011, publicado no DOU de 30/06/2011 
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Art. 32.  Enquanto não for publicada a regulamentação deste Plano aplicam-se, 
no que couber, as disposições do regulamento do Decreto no 4.769, de 27 de 
junho de 2003, alterado pelo Decreto nº 6.424, de 4 de abril de 2008. 

Parágrafo único.  A regulamentação deste Plano deverá ser editada pela 
ANATEL no prazo de doze meses, a contar da publicação deste Decreto. 

4.2.22.  Feitas estas considerações, que entendo pertinentes para a perfeita compreensão do 
processo em exame por este órgão colegiado, passo a comentar a proposta da SPB. 

DOS NOSSOS COMENTÁRIOS À PROPOSTA 

4.2.23.  Meus comentários à proposta estão classificados por Tema e organizados de forma a 
coincidir com as principais contribuições recebidas na consulta pública para um 
mesmo assunto. Cada um dos Temas e as respectivas partes dos Informes da área 
técnica são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Principais temas na consulta pública 

TEMA 
INFORME 
247/2011 

INFORME 
275/2011 

INFORME 
40/2012 

1. Modalidades de pagamento e controle de gastos pelo usuário  

Modalidade de pré-pagamento, pós-pagamento ou oferta 
conjugada de modalidades. Mecanismos de controle pelo 
usuário dos gastos decorrentes do serviço. 

4.4.2 a 4.4.5; 

4.4.12 

- 4.19 a 4.21; 

4.25 a 4.27; 

4.28 a 4.30 

2. Prazo para instalação do AICE 

Prazo máximo para instalação do AICE a partir da solicitação do 
usuário; fixação de prazo de adaptação para cumprimento de 
nova obrigação regulamentar. 

4.4.6 a 4.4.8 - 4.16 a 4.18 

3. Quantidade de acessos AICE por domicílio 

Relação entre o direito de acesso ao AICE e o endereço do 
beneficiário do Bolsa Família. 

4.4.9 a 
4.4.10 

-  

4. Vinculação do crédito pré-pago a terminal de Assinante 

Uso do crédito para a realização de chamadas de longa distância 
nacional e CSP (Código de Seleção de Prestadora). 

4.4.11 -  

5. Parcelamento da Tarifa de Mudança de Endereço 

Aspectos relativos ao parcelamento do valor cobrado do 
usuário, na hipótese de mudança de endereço.  

4.4.13 - 4.32 a 4.33 

6. Migração de Plano de Serviço 

Regras relativas à migração para outros planos de serviço na 
hipótese de usuários do AICE atual que não se enquadrem na 
nova regra de elegibilidade proposta. 

4.4.16 -  

7. Viabilidade técnica e econômica da oferta e critério de 
elegibilidade 

Possibilidade de elegibilidade no AICE e respectiva abrangência 
da população-alvo; PGMU e mecanismo de acompanhamento e 
controle de metas de universalização; equilíbrio econômico-

4.4.18 a 
4.4.21; 

4.4.23 a 
4.4.25 

4.9 a 4.13 4.34 a 4.50 
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TEMA 
INFORME 
247/2011 

INFORME 
275/2011 

INFORME 
40/2012 

financeiro do contrato de concessão. 

8. Assinatura Básica do STFC 

Exclusão da cobrança de Assinatura Básica no STFC ou revisão 
de seus valores. 

4.4.22 - - 

9. Acesso ao Cadastro Único do Governo Federal 

Procedimentos para o acesso, pelas Concessionárias, aos dados 
do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. 

4.4.26 a 
4.4.27 

- 4.51 a 4.53 

4.2.24.  Todos os aperfeiçoamentos sugeridos por este Gabinete estão incorporados no Anexo 
I  desta Análise (regulamento com destaque das alterações em marcas de revisão) e no 
Anexo II (regulamento sem marcas de revisão). 

4.2.25.  TEMA 1 - FORMA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE GASTOS PELO 
USUÁRIO 

4.2.25.1. Segundo a SPB, tanto as prestadoras de serviço de telecomunicações, quanto órgãos 
de defesa dos consumidores apresentaram contribuições com o intuito de que fosse 
assegurada uma forma de o usuário do AICE ter o controle de seu consumo. 

4.2.25.2. Enquanto as prestadoras solicitaram que o AICE fosse todo pré-pago, os órgãos de 
defesa dos consumidores sugeriram que o usuário do pós-pago tivesse acesso “em 
tempo real” ao seu gasto. Por sua vez, a Procuradoria adicionou que a 
caracterização do referido acesso “em tempo real” no sistema pré-pago guardaria, 
inclusive, consonância com o que já prevê o Regulamento do STFC, aprovado pela 
Resolução nº 426/2005, em seu art. 57: 

Art. 57. [...] § 8º A prestadora deve possibilitar a verificação, de forma gratuita 
e em tempo real, do crédito pré-pago disponível para utilização. 

4.2.25.3. Além disso, algumas contribuições propuseram a adoção de um mecanismo de 
acompanhamento e controle do consumo também no sistema de pós-pagamento. 

4.2.25.4. Assim, visando assegurar que o Assinante de Baixa Renda não seja surpreendido 
com valores que não esteja em condições de arcar, e considerando as contribuições 
recebidas, a SPB propôs, em resumo: 

(i) adotar um modelo híbrido de modalidades de pagamento para o AICE 
já amplamente utilizado por prestadoras de telefonia fixa e móvel. Isto 
é, uma Assinatura pós-paga, com valor fixo, que disponibiliza 90 
minutos de chamadas locais entre acessos fixos, sendo que o consumo 
além desta franquia será pré-pago, mediante a aquisição de créditos 
pelo usuário; 

(ii)  facultar à Concessionária a oferta e comercialização simultânea de um 
“plano alternativo ao AICE”, com tarifa de assinatura na forma pré-
paga; 
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(iii)  explicitar que o recurso tecnológico que possibilite ao usuário, no 
sistema pré-pago, verificar os créditos remanescentes e respectivo prazo 
de disponibilidade, se dará de forma gratuita e em tempo real; 

(iv) não acolher a inclusão de mecanismo de acompanhamento de consumo 
no sistema pós-pago, em termos similares ao proposto para o pré-pago, 
visto não ser possível implementá-la tecnicamente apenas para os 
assinantes do AICE, sem que todas as prestadoras do STFC tivessem 
que adequar todo o seu processo de faturamento, o que sugeriria que o 
Regulamento do AICE não seria o instrumento adequado para tal 
discussão. 

4.2.25.5. Manifesto minha concordância com a proposta da SPB para os itens i e iv, pelas 
razões apresentadas. 

4.2.25.6. Quanto ao item ii , concordo com a proposta de possibilitar também uma oferta na 
modalidade pré-pago do AICE (com Assinatura pré-paga), tendo sido esta a 
intenção da SPB junto ao §1º do art. 6º (antes de renumerado), conforme destacado 
junto ao Informe nº 40/2012: 

4.29. A Procuradoria faz referência ao fato de que o AICE foi estabelecido, no 
caput do artigo 6º, como sendo de oferta obrigatória com assinatura na forma 
de pagamento pós-paga, sendo as demais tarifas pré-pagas. 

4.30. No entanto, o §1º deste artigo estabelece que o AICE pode ser 
comercializado com assinatura na forma de pagamento pré-paga. Assim, não é 
possível excluir o §2º, já que este trata da possibilidade disposta no §1º. 

4.2.25.7. Assim sendo, apenas proponho aprimoramento no texto, a fim de evitar que 
pudesse vir a ser entendido como a oferta de qualquer outro plano pré-pago (“um 
plano alternativo ao AICE”), e não uma oferta com todas as características 
especificadas em regulamento para o AICE (preço, franquia, modulação horária, 
etc), mas com apenas a assinatura sendo pré-paga. 

4.2.25.8. Quanto ao item “iii” , compartilho do entendimento de que a verificação do saldo 
de créditos no pré-pago tem que ser gratuita e em tempo real, não havendo qualquer 
divergência quanto a este ponto. Adiciono, inclusive, que esta sistemática é similar 
à que está implantada e regulamentada para o SMP desde o ano 2000, e que foi 
reafirmada nas revisões regulamentares ocorridas em 2002 e 20071. A ausência de 
qualquer relato de dificuldade nesta forma de verificação de saldo de créditos para 
o serviço móvel e o fato de que todas as concessionárias de STFC possuem uma ou 
mais empresas móveis em seu grupo econômico corroboram minha convicção de 
que a proposta da SPB é adequada. 

4.2.25.9. No entanto, entendo que a fruição do pré-pago no AICE deve seguir todas as 
demais mesmas regras previstas no Regulamento do STFC para ofertas do pré-no 
STFC. Refiro-me, por exemplo, às regras que indicam que a prestadora tem de 
informar ao usuário, durante a chamada telefônica, a iminência de término de seus 
créditos; a forma de reativação, pelo usuário, de créditos com validade expirada; e, 

                                                           
1  Regulamento do SMP, nas formas aprovadas pelas Resoluções nº 245/2000, nº 316/2002 e nº 477/2007. 
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ainda, a possibilidade de a prestadora vir a permitir a continuidade da chamada em 
curso, mesmo após o término do crédito. 

4.2.25.10. Como, em nenhum momento, a proposta em Consulta Pública afastou a aplicação 
dessas e de outras regras do Regulamento do STFC para o AICE, proponho nova 
redação que evidencie o direito à consulta gratuita e em tempo real dos créditos, tal 
qual foi proposto, mas adicione que não estão excluídas as demais regras prestas no 
Regulamento do STFC. 

4.2.25.11. Quanto ao item “iv” , manifesto-me favorável à proposta da SPB por também 
entender que a eventual implementação de mecanismo de acompahamento de 
consumo para o pré-pago, na forma que foi sugerida em contribuição à consulta 
pública, constitui debate que extravasa, e muito, a abrangência do Regulamento do 
AICE. 

Sugestão do relator: 

• Dar nova redação ao art. 7º, antigo art. 6º, com reorganização interna de 
seus dispositivos, e 

• Converter o antigo §1º em novo art. 8º, cujas regras devem valer para 
tanto para o AICE obrigatório (Assinatura PÓS e trafego PRÉ), quanto para 
o AICE facultado, cuja Assinatura e tráfego são PRÉ-PAGOS: 

Art. 7º O AICE é oferecido e comercializado obrigatoriamente como 
plano de serviço com tarifa de assinatura na forma de pagamento pós-
paga, sendo as demais tarifas comercializadas na forma de pagamento 
pré-paga, com crédito vinculado ao terminal, nos termos da 
regulamentação. 

Parágrafo Único. É facultada a oferta e comercialização do AICE com 
tarifa de assinatura na forma de pagamento pré-paga, com crédito 
vinculado ao terminal, mediante Plano Alternativo de Serviço, 
observados os seguintes critérios e as demais disposições 
regulamentares: 

I - é facultada a emissão de documento de cobrança para pagamento 
da disponibilidade e do direito de uso, observada a regulamentação. 

II - a fruição de tráfego local será paga exclusivamente com créditos 
comercializados pela Concessionária responsável pela manutenção da 
disponibilidade e do direito de uso do acesso. 

Art. 8° Havendo incidência de tarifas cuja forma de pagamento seja 
pré-paga, o Assinante deverá ter à sua disposição recurso que lhe 
possibilite, de forma gratuita e em tempo real, a verificação dos 
créditos remanescentes e seu prazo de disponibilidade, sem prejuízo 
dos demais direitos previstos na regulamentação relativa à oferta do 
STFC na forma de pagamento pré-paga. 

4.2.26.  TEMA 2 - PRAZO PARA INSTALAÇÃO DO AICE 
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4.2.26.1. A SPB fez comentários sobre contribuição das Concessionárias de se conceder 
prazo de adaptação para o cumprimento da obrigação de instalar o AICE no prazo 
máximo de 7 dias da solicitação do usuário, conforme foi instituído no novo PGMU 
(art. 8º, c/c o §1º do art. 5º). A contribuição se baseou no fato de que, atualmente, 
este prazo é considervalmente maior, qual seja, 30 (trinta) dias para a instalação. 

4.2.26.2. O posicionamento da SPB foi registrado no Informe nº 247/2011 e complementado 
pelo Informe nº 40/2012, conforme transcrito a seguir: 

Informe nº 247/2011 

“4.4.6. As concessionárias do STFC reivindicaram maior prazo para que a 
obrigação de instalação do AICE fosse cumprida. As solicitações variaram 
entre um escalonamento para a sua implementação, a flexibilização dos 
critérios de qualidade dispostos no PGMQ e a concessão de prazo entre a 
aprovação do regulamento e o efetivo cumprimento da obrigação. 

4.4.7. Neste ponto, devemos considerar que o público alvo da política pública, 
atendida por meio do AICE, é de tamanho considerável. A estimativa de 
demanda apresentada no Informe nº 442/2010-PBCPA/PBCP, que apresentou 
a proposta técnica do AICE, contava com entre três e seis milhões de 
interessados, dependendo do valor com que se conseguisse comercializar o 
produto. 

4.4.8. Assim, considerando que o pedido das operadoras é razoável, na medida 
em que a demanda pode ser muito forte no início da comercialização, 
propomos a inserção de artigo 14, no Capítulo VIII – Das Disposições Finais e 
Transitórias, de forma a oferecer prazo máximo de instalação de 30 dias 
durante um período de 6 (seis) meses, que serviria como transição até que 
convergisse com os 7 (sete) dias fixados pelo PGMU”. 

Informe nº 40/2012 

4.16. No item (e) [do Parecer da Procuradoria] sugere-se a adequação do artigo 
14 da minuta, de forma que o prazo de instalação esteja vinculado somente ao 
prazo de solicitação do assinante e não, também, a data de inscrição. 

4.17. A ideia inicial era de se vincular o prazo de instalação à inscrição do 
assinante, já que se vislumbrava alguma dificuldade com a disponibilização e 
operacionalização do Cadastro Único. Entretanto, as tratativas com o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS se 
desenvolveram e, atualmente, as equipes técnicas estão trabalhando com a 
possibilidade de acesso, em tempo real, às informações do Cadastro, 
dispensando maiores preocupações regulamentares. 

4.18. Neste sentido, propomos acatar a sugestão apresentada pela 
Procuradoria e alterar a escrita do artigo 14 da proposta de regulamento. 

4.2.26.3. Ao final, a SPB propôs dar prazo de 6 (seis) meses, contados da entrada em vigor 
do regulamento, para que as Concessionárias reduzam o tempo que levam para 
instalar o AICE, passando dos atuais 30 dias, para 7 dias da respectiva solicitação 
do usuário. 
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4.2.26.4. A meu ver, a proposta constituiu inequívoca implementação do comando disposto 
no art. 95 da Lei nº 9.472 que determina que a Anatel deve conceder prazo 
suficiente para que as Concessionárias se adaptem a novas obrigações ou 
condicionamentos2. Afinal, o núcleo da obrigação, isto é, o próprio prazo, foi 
modificado com o advento do PGMU III, fato que implica, no presente caso, a 
adaptação de procedimentos operacionais da empresa a fim de cumprir a regra. 
Além disso, as novas características propostas para o AICE possibilitam que, ao 
menos em tese, uma quantidade considerável de pessoas solicite o acesso ao AICE 
nos primeiros momentos da entrada em vigência do regulamento, não me parecendo 
razoável exigir, de imediato, seu pleno cumprimento. 

4.2.26.5. Contudo, acredito que tal prazo de adaptação faça sentido apenas para o ingresso de 
novos usuários, e não para usuários que já possuam acesso de STFC da 
Concessionária instalado. Ou seja, para usuários que já tenham um acesso 
individual de STFC instalado, a prestadora não precisará deslocar equipe técnica até 
o domicílio para efetivar a interligação com a rede de telecomunicações, realizar 
testes, nem expandir a capacidade de armários de distribuição ou de centrais 
telefônicas. Nesses casos, bastaria apenas alterar o plano de serviço ao qual o 
acesso do STFC está vinculado, passando-o para o AICE. 

4.2.26.6. Além disso, há que se considerar a existência da proposta de escalonamento no 
tempo para a oferta do AICE a todos os inscritos no Cadastro Único, com base na 
renda mensal do assinante (proposta descrita no Tema 6), que diminui a quantidade 
de possíveis Assinantes que podem solicitar o AICE nos primeiros momentos da 
vigência do regulamento; e a proposta de que o Regulamento só entrará em vigor 
em 30 dias de sua publicação, (mencionado junto ao Tema 9). 

4.2.26.7. Assim, proponho, ao invés dos 6 meses sugeridos pela área técnica, conceder 120 
(cento e vinte) dias para que as concessionárias se adaptem à nova obrigação. 

Sugestão do relator: 

• Inserir novo art. 6º, esclarecendo que o prazo máximo de instalação do 
AICE é de 7 (sete) dias, conforme definido no PGMU; e  

• Dar nova redação ao art. 18, de forma a conceder 120 dias para a 
exigibilidade da obrigação do novo art. 6º, quando se tratar de Assinante de 
Baixa Renda que ainda não disponha de acesso do STFC instalado no 
domicílio: 

..................... 

Art. 6º O prazo máximo para a instalação do AICE é de 7 (sete) dias contados 
da data da solicitação do Assinante de Baixa Renda. 

.................... 

Art. 18. Durante 120 (cento e vinte) dias após a entrada em vigor deste 
regulamento, o prazo máximo para a instalação do AICE contado da data de 

                                                           
2  Lei nº 9.472/1997 – Art. 95. A Agência concederá prazos adequados para adaptação da concessionária às 

novas obrigações que lhe sejam impostas. 
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solicitação do Assinante de Baixa Renda que não possua acesso individual de 
STFC instalado, será de 30 (trinta) dias. 

4.2.27.  TEMA 3 - QUANTIDADE DE ACESSOS AICE POR DOMICÍLIO 

4.2.27.1. Para este tema, o Informe nº 247/2011 da SPB registrou a existência de 
contribuição de órgão de defesa do consumidor e apresentou o respectivo 
posicionamento da área técnica: 

4.4.9. A Fundação PROCON sugeriu que o AICE deveria ser o único acesso do 
domicílio, nos termos do Decreto nº 6.135. A intenção da contribuição era não 
vedar a existência de dois ou mais AICE em um mesmo endereço/domicílio, já 
que famílias de baixa renda poderiam compartilhar “um mesmo terreno”. 

4.4.10. Acatamos a sugestão do PROCON, excluindo o §2º do artigo 5º, de 
forma a garantir que todo beneficiário do Programa Bolsa Família tenha 
direito a um AICE, independentemente de dividir um mesmo endereço com 
outro beneficiário. 

4.2.27.2. Ao final, a SPB deu nova redação ao art. 5º da Consulta Pública, de forma a 
compatibilizá-lo com a abrangência da elegibilidade definida no PGMU (universo 
composto pelos inscritos no Cadastro Único), nos seguintes termos: 

 

Art. 5º [...] §2º Cada Assinante de Baixa Renda terá direito ao benefício no 
domicílio constante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal. 

4.2.27.3. Quanto ao tema, entendo oportuno registrar apenas que, à margem do debate sobre 
quantidade de acessos AICE em um mesmo endereço, ou terreno, para se cumprir a 
política definida no PGMU III basta que o inscrito no Cadastro Único possa obter 
um acesso do AICE. Embora não seja o caso de impedir que a Concessionária 
comercialize mais de um AICE para o mesmo inscrito no Cadastro Único, é 
importante alertar que, caso venha a fazê-lo para um dado Assinante, deverá, em 
nome da isonomia, possibilitar o mesmo para qualquer outro Assinante inscrito no 
Cadastro Único. 

4.2.27.4. Isto exposto, manifesto minha concordância com a proposta da SPB. 

4.2.28.  TEMA 4 - VINCULAÇÃO DO CRÉDITO PRÉ-PAGO A TERMINAL DE 
ASSINANTE 

4.2.28.1. Por meio do Informe nº 247/2011 (item 4.4.11), a SPB acolheu contribuição 
relativa ao uso dos créditos adquiridos para o consumo do AICE na modadlidade de 
pré-pagamento. Em específico, a proposta de regulamento foi alterada (caput do 
novo art.7º) e possibilita que o usuário utilize os seus créditos para realizar 
chamadas de longa distância nacional escolhendo o CSP da prestadora que lhe 
oferecer a melhor tarifa/preço. 

4.2.28.2. Manifesto minha concordância com a proposta da SPB, pelas suas razões e 
fundamentos. 
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4.2.29.  TEMA 5 - PARCELAMENTO DA TARIFA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO 

4.2.29.1. A SPB acolheu contribuição de órgãos de defesa do consumidor no sentido de que 
fosse possibilitado o parcelamento da tarifa incorrida quando da Mudança de 
Endereço do Assinante, tal qual havia sido proposta para a tarifa de Habilitação. A 
intenção foi facilitar o acesso do usuário ao serviço, oferecendo melhores condições 
para pagamento, mediante nova redação do §1º do art. 11º do regulamento, já 
renumerado: 

“Art. 11º Os valores máximos cobrados pela concessionária para os itens 
tarifários aplicáveis ao AICE são estabelecidos em Ato da Anatel, observando-
se que: 

§1º Devem ser oferecidas condições para pagamento parcelado do valor da 
habilitação e do valor da mudança de endereço de que tratam os incisos I e II 
deste artigo.” 

4.2.29.2. Manifesto minha concordância com a proposta da SPB, pelas suas razões e 
fundamentos. 

4.2.30.  TEMA 6 - MIGRAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇO 

4.2.30.1. Quanto a este tema, que trata da possibilidade de o atual usuário do AICE migrar 
para outro plano de serviço caso não se enquadre no critério de elegibilidade do 
novo AICE, o Informe nº 247/2011 descreveu as seguintes alterações à versão 
submetida à consulta pública: 

“4.4.15. O artigo 11 da proposta precisou ser complementado para deixar 
claro que o plano alternativo a que se refere é um plano de oferta obrigatória. 
Somente desta forma é possível garantir que os usuários que não se enquadrem 
nas novas regras do AICE, possam manter as condições atuais de prestação. 

4.4.16. Por fim, foram promovidas alterações no artigo 12, com duas 
finalidades. Em primeiro lugar adequou-se a escrita aos termos dispostos no 
Regulamento do STFC e, em segundo lugar, esclareceu-se que caso o usuário 
não opte por um plano específico, deve ser migrado automaticamente para o 
plano estabelecido no artigo 11. Tenta-se garantir que o usuário, caso não se 
manifeste, seja migrado para o plano que lhe ofereça menor ônus. 

4.2.30.2. Acolho a proposta da SPB para este tema, mas sugiro retornar parte da redação que 
constava quando da subsmissão do dispositivo regulamentar à consulta pública. A 
medida objetiva deixar claro que na notificação a ser feita pela Concessionária aos 
assinantes contarão tanto a necessidade de (1) migrarem para outro plano 
alternativo, como (2) a existência de um plano criado especificamente para aqueles 
que, atualmente, estão cadastrados no AICE.  

Sugestão do relator: 

• dar nova redação ao art. 16, com vistas à sua clareza e precisão, mantendo 
a essência da proposta da área técnica: 
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Art. 16 Os assinantes do AICE que aderiram ao serviço até a vigência deste 
regulamento e que não se enquadrem nos critérios de elegibilidade 
estabelecidos no Plano Geral de Metas de Universalização devem ser 
notificados pela Concessionária acerca da necessidade de migração para o 
Plano Alternativo, de que trata o artigo 15, ou para optarem pela migração 
para outro plano de serviço, em até 90 (noventa) dias da notificação. 

Parágrafo Único. Caso o assinante não exerça a opção definida no caput, deve 
ser migrado para o Plano Alternativo de que trata o artigo 15. 

4.2.31.  TEMA 7 - VIABILIDADE ECONÔMICA E CRITÉRIO DE ELEGIB ILIDADE 

4.2.32.  Além de fixar um critério de elegibilidade no atendimento do AICE, o PGMU III 
previu que a regulamentação a ser expedida pela Anatel deverá assegurar a viabilidade 
técnica e econômica da oferta do AICE. 

4.2.33.  As Concessionárias alegaram que a proposta tarifária para o AICE não seria 
economicamente viável e que deveria ser garantida fonte de receita adicional para o 
caso da exploração eficiente não viabilizá-lo. Das contribuições recebidas, apenas uma 
delas fundamentou, com algum estudo técnico, tal afirmação. Por meio do Informe nº 
247/2011, a SPB propôs não acolher a contribuição, tendo em vista as premissas que 
foram adotadas no referido estudo, senão vejamos: 

Informe nº 247/2011 

4.4.19. A afirmação só foi fundamentada, com estudo técnico, pela Oi. A 
empresa apresentou estudo da Price onde o VPL calculado para o AICE seria 
negativo durante o período da concessão. 

4.4.20. No entanto, algumas premissas adotadas no estudo não encontram 
respaldo na análise realizada pela Anatel. Exemplificando, o custo médio 
ponderado de capital (WACC) foi diferente do utilizado para o cálculo das 
demais metas do PGMU, a inadimplência foi considerada como se o plano 
fosse todo pós-pago e a estimativa de migração considerou todo o universo de 
assinantes com renda compatível com a do bolsa família e não apenas com os 
seus efetivos beneficiários. 

4.4.21. Sendo assim, não foi possível acatar os argumentos apresentados pelas 
concessionárias, até porque a Lei Geral de Telecomunicações e os Contratos 
de Concessão garantem o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

4.2.34.  Além disso, os órgãos de defesa do consumidor propuseram ampliar a abrangência do 
critério de elegibilidade da consulta pública, passando dos beneficiários do Bolsa 
Família para aqueles inscritos no Cadastro Único, o que, conforme amplamente 
mencionado, já se encontra atendido, por força do PGMU III. Quanto a este ponto, a 
SPB se manifestou assim: 

Informe nº 275/2011 

4.11. Ao contrário do que se possa imaginar, a alteração aprovada pelo 
decreto do PGMU não ensejará alterações nos cálculos e valores propostos 
para o AICE. A explicação para o fato é que os valores tarifários propostos 
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foram embasados em levantamento da capacidade ociosa das concessionárias e 
nos seus custos marginais de prestação do serviço. 

4.12. Ou seja, foi considerado que, em média, a operadora é remunerada pelos 
atuais usuários do serviço e que a introdução da nova classe AICE implicaria 
em custos marginais de operação, considerando que a planta já havia sido 
instalada para cumprimento do primeiro PGMU. 

4.13. Adicionalmente, a ampliação dos beneficiários se dá em uma camada da 
população que dispõe de renda superior à dos beneficiários do programa Bolsa 
Família, desta forma, é de se supor que essas famílias residem em áreas de 
maior urbanização, onde novos investimentos em infraestrutura não serão 
necessários. 

Informe nº 40/2012 

4.40. Quando foi editado o Decreto com o novo PGMU, a alteração do público-
alvo do AICE fez com que a expectativa de demanda saltasse de 6,4 milhões de 
famílias para aproximadamente 20 milhões (24 milhões de famílias com renda 
entre 0 e 3 salários, em área urbana, sendo que aproximadamente 4 milhões 
não teriam condições de pagar pelo serviço). 

4.41. Os efeitos para as concessionárias podem ser divididos em dois: os custos 
de instalação dos novos acessos e a redução da receita referente a migração 
dos atuais usuários para o AICE. 

4.42. Pelo lado dos custos de implantação, os estudos iniciais previam a sua 
remuneração marginal, sendo que a ampliação do cadastro não traria maiores 
consequências para as operadoras, já que é esperado que as famílias com 
maior renda estejam localizadas em áreas de maior urbanização e, 
consequentemente, com rede de telefonia já instalada e com capacidade ociosa. 

4.43. Por outro lado, devemos analisar, com cuidado, os impactos da 
migração dos atuais assinantes do STFC para o AICE. De acordo com o 
Decreto do PGMU, os cadastrados no Cadastro Único estão aptos a solicitar o 
serviço. Segundo o MDS, podem se cadastrar as famílias com renda mensal 
inferior a 3 salários mínimos e, de acordo com informações do IBGE, existem 
23,8 milhões de domicílios nessa faixa de renda. 

4.44. Considerando que, entre as famílias com aquela renda, aproximadamente 
6,5 milhões possuem telefone fixo e que todos pagam assinatura básica de R$ 
28,00 (sem impostos), a migração de todos para o AICE (assinatura de R$ 
9,50), reduziria em R$ 18,50 a receita individual mensal da concessionária, 
resultando em uma queda máxima de receita da ordem de R$ 1,4 bilhão ao ano 
para o conjunto das concessionárias. 

4.45. Desta perda, estima-se que R$ 1 bilhão seria referente ao grupo Oi, o que 
representaria 22% do resultado operacional alcançado pela telefonia fixa 
(cálculo do Fator X) ou 57% do lucro líquido do grupo no exercício de 2010 
(Relatório Anual CVM). 

4.46. Importante destacar que alguma perda de receita já era esperada quando 
o AICE foi pensado exclusivamente para os beneficiários do Programa Bolsa 
Família, porém, sua magnitude era menor e haviam sido pensados mecanismos 
para mitigá-la, como a recomposição da margem via Fator X. Com a edição do 
Decreto, o efeito de redução das receitas se multiplicou. 

4.47. Considerando-se a obrigação da Anatel de zelar pela viabilidade 
econômica da prestação do serviço em regime público, disposta na Lei Geral 
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de Telecomunicações e nos Contratos de Concessão, assim como a disposição 
do PGMU quanto a necessidade de se assegurar a viabilidade econômica do 
AICE e frente à previsão de forte perda de receitas advindas da implementação 
integral da nova definição de assinante de baixa renda, esta área técnica opina 
pela implementação do AICE em duas etapas. 

4.48. Primeiramente a oferta do AICE se daria exclusivamente para os 
beneficiários do Programa Bolsa Família, sendo que a sua extensão aos demais 
inscritos no Cadastro Único do Governo Federal seria realizada 18 (dezoito) 
meses após o início da sua comercialização. 

4.49. Esse cronograma de implementação vai permitir que a Anatel realize, 
junto à concessionária, o acompanhamento da evolução da demanda pelo 
produto e os seus impactos sobre o equilíbrio econômico-financeiro da 
concessão de STFC. 

4.50. O prazo sugerido de dezoito meses seria o suficiente para que as 
empresas promovessem as adequações necessárias para atender plenamente a 
política pública e para que a Anatel avaliasse os mecanismos suficientes para 
tanto. 

4.2.35.  Cumpre ressaltar que a viabilidade técnica da oferta do AICE está assegurada, uma 
vez que o AICE é tecnicamente similar a outros produtos já oferecidos pela 
Concessionária e que será disponibilizado sistema eletrônico próprio para que elas 
possam consultar os dados do Cadastro Único do foverno federal. 

4.2.36.  No tocante à viabilidade econômica da oferta do AICE, acolho o entendimento da SPB 
de que os efeitos resultantes da migração de usuários vinculados em outros Planos de 
Serviço para o novo AICE é relevante, não havendo qualquer divergência quanto a 
este ponto. Cumpre destacar, no entanto, que o valor de R$ 1,4 bilhão/ano apontado 
no Informe consiste, em realidade, no caso crítico, no máximo valor estimado para a 
redução de uma expectativa de receita das Concessionárias, cabendo outros cenários 
inclusive mais prováveis de ocorrer do que esse. 

4.2.37.  Afinal, mesmo sem a pretensão de identificar, com precisão, a quantidade de famílias 
que realmente se interessarão pelo AICE, sabe-se que nem todas as famílias que 
recebem até 3 salários mínimos, optam por se inscrever no Cadastro Único. Segundo 
dados do MDS e do IBGE (PNAD 2009), enquanto havia cerca de 30,4 milhões de 
domicílios que ganhavam até 3 salários mínimos (sendo cerca de 23,8 milhões em área 
urbana), apenas 22 milhões de famílias3 estavam efetivamente inscritas no Cadastro 
Único (estima-se que aproximadamente 17,2 milhões em área urbana). Ou seja, cerca 
22% do total de domicílios com renda de até 3 salários mínimos não teriam suas 
famílias inscritas no Cadastro Único, por alguma razão. 

4.2.38.  Além disso, considerando a diversidade de planos alternativos existentes e o fato de 
que a população de baixa renda, quando possui telefone, tende a se vincular a planos 
alternativos com mais baixo custo, é razoável supor que nem todas as famílias inscritas 
no Cadastro Único, e que possuam telefone fixo (cerca de 4,7 milhões, conforme 
estimativa feita com base em dados da PNAD e do MDS), estão, hoje, no Plano Básico 
de Serviço. Essa mesma hipótese foi adotada na contribuição da Concessionária Oi, 
que, ao fazer seu estudo técnico, utilizou como parâmetro o fato de que 70% dessa 

                                                           
3 Nessa análise estamos considerando que para cada domicílio do IBGE corresponde uma família.  
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população estaria, hoje, em um plano mais barato e 30% estaria vinculado ao Plano 
Básico. 

4.2.39.  Assim, estimamos outro cenário para migração entre planos, que considera: (1) apenas 
as famílias inscritas no CadUnico, em área urbana, e não todas as que possuem renda 
de até 3 salários mínimos, e (2) nem todas as famílias desse cadastro, e que possuem 
telefone, estão no Plano Básico (70% dessa população estaria em um plano mais 
barato e 30% estaria vinculado ao Plano Básico – como na contribuição da Oi). 
Acredito, inclusive, que esta distribuição (70%-30%) entre os planos de serviço, para 
efeitos de estimação da redução da expectativa de receita, está mais próxima da 
realidade, considerando que constou do estudo técnico da própria prestadora, que é 
quem mais possui informações sobre sua base de assinantes. 

4.2.40.  Apenas com esses ajustes de cenário, a estimativa de redução na expectativa da receita 
do conjunto das concessionárias se reduz para, aproximadamente, R$ 800 milhões por 
ano. Isso, sem contar com a possibilidade de recomposição de margem via Fator X 
(Fator de Produtividade) submetida à consulta pública, cuja incidência está em 
consonância com o art. 12 e seus parágrafos.  

4.2.41.  Dessa forma, parece razoável dizer que embora o cenário apresentado pela área técnica 
seja possível, não é o único, nem tampouco, o mais provável. 

4.2.42.  Isto posto, é fundamental registrar que qualquer cenário apresentado corresponde a 
mera suposição do que poderá ocorrer. Assim, para se assegurar a viabilidade 
econômica da oferta do AICE, conforme instituído pelo Decreto, será necessário o 
adequado acompanhamento de sua evolução, mais especificamente quanto à 
ocorrência da migração. 

4.2.43.  A SPB propôs que durante os primeiros 18 meses fossem contemplados com o AICE 
apenas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, para poder acompanhar como se 
dariam as migrações nesse período, de forma a assegurar a viabilidade econômica da 
oferta do AICE. 

4.2.44.  Contudo, monitorar as migrações apenas dos beneficiários do Programa Bolsa Família, 
tende a não revelar o real impacto que poderá ser gerado, tendo em vista a diferença de 
renda existente entre os beneficiários desse Programa e os demais cadastrados no 
Cadastro Único. O critério para ingressar no Bolsa é renda familiar mensal per capita 
de R$ 140,00, aproximadamente 1 salário mínimo por mês por família. Enquanto que 
os demais cadastrados, tem renda de até 3 sm, o que significa renda familiar mensal 
em torno de R$ 1.000,00.  

4.2.45.  Essa diferença de critérios colabora para que aja também uma diferença no perfil de 
consumo das famílias, ou seja, familias com mais renda tem maior potencial de já 
possuírem telefone fixo, assim o impacto significativo na redução da receita ocorreria 
após os 18 meses e o acompanhamento feito nos meses anteriores seria ineficiente 
para evitar uma possivel inviabilidade econômica da oferta do AICE. 

4.2.46.  Sendo assim, proponho que possam ingressar as famílias cadastradas no CadUnico 
respeitando faixas de renda. Nos primeiros 12 meses as famílias com renda de até 1 sm 
teriam acesso ao AICE, ou seja, mais famílias do que apenas as beneficiárias do Bolsa 
Família.  No segundo ano, as famílias com até 2 sm e, ao final do segundo ano, as com 
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renda de até 3sm. Proponho essa distribuição por acreditar que o monitoramento 
realizado nos períodos será mais eficiente, visto que engloba familias com renda 
crescente a cada período, possibilitando assim a manutenção da viabilidade econômica 
da oferta do AICE. 

4.2.47.  Não podemos deixar de considerar ainda que em sua experiência anterior o AICE teve 
dificuldades em sua implementação, o que resultou em uma quantidade muito reduzida 
de acessos. Parte disso se deu em decorrência das concessionárias terem feito uma 
divulgação inadequada do produto, como já exposto anteriormente. Dessa forma, 
estamos propondo a possibilidade de antecipação das fases em caso de não 
comercialização do AICE. Uma vez verificada a não comercialização do produto para 
familias do CadUnico com renda de até 1SM, anteciparia-se a possibilidade de 
famílias com renda de até 2 SM requisitarem o AICE, e assim sucessivamente. 

4.2.48.  Esse mecanismo não traz nenhum ônus às concessionárias, tendo em vista que, a 
grande alegação delas para o insucesso nas vendas foi que o produto não era vendável. 
Sendo assim, a não comercialização, caso ocorra, se dará em decorrencia da não 
atratividade do produto e, portanto, a antecipação das fases não trará impacto 
econômico nenhum à concessionária. 

4.2.49.  Além disso, cabe explicitar que as regras e fases de implementação descritas no 
regulamento não vedam a antecipação da oferta do AICE, a critério da prestadora. 

Sugestão do relator: 

• Dar nova redação ao art. 6º da proposta da SPB e convertê-lô em novo 
art. 14, movendo, assim, seu conteúdo para o capítulo de Disposições 
Finais e Transitórias e modificando a regra de escalonamento temporal para 
a oferta do AICE: 

Art. 14 A Concessionária deve ofertar o AICE nas localidades com acessos 
individuais do STFC aos assinantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal, ou outro que o suceda, nas 
seguintes fases e prazos máximos de implementação: 

I – a partir da vigência deste Regulamento, aos Assinantes de Baixa Renda com 
renda familiar mensal de até um salário mínimo, conforme constante no 
Cadastro; 

II – a partir de 12 (doze) meses da vigência deste regulamento, aos Assinantes 
de Baixa Renda com renda familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos, 
conforme constante no Cadastro; 

III – a partir de 24 (vinte e quatro) meses da vigência deste regulamento, a 
todos os inscritos no cadastro. 

§1º As regras estabelecidas no caput e incisos I, II e III não vedam a 
antecipação da oferta do AICE, a critério da prestadora. 

§2º Na hipótese de reduzida quantidade de adesões ao AICE no período, a 
Anatel poderá, mediante ato administrativo, antecipar o início de uma ou mais 
fases de implementação. 
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4.2.50.  TEMA 8 - ASSINATURA BÁSICA DO STFC 

4.2.50.1. Por meio do Informe nº 247/2011 (item 4.4.22), a SPB não acolheu contribuições 
em consulta pública que solicitavam a eliminação da cobrança da Assinatura Básica 
no STFC prestado em regime público e ressaltou que o Regulamento do AICE não 
é o instrumento adequado para tratar o tema. Destacou que, ainda assim, a inciativa 
do AICE com o estabelecimento de valor da Assinatura equivalente a 33% da 
assinatura básica residencial, torna-se um importante instrumento de 
universalização com disponibilização do serviço a preços módicos. 

4.2.50.2. Manifesto minha concordância com a proposta da SPB, pelas suas razões e 
fundamentos. 

4.2.51.  TEMA 9 - ACESSO AO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL 

4.2.51.1. A SPB ressaltou que as Concessionárias solicitaram o acesso à base de dados do 
Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, a fim de que pudessem  
efetivar estudos de viabilidade do serviço e preparar seus sistemas para o 
atendimento do regulamento. 

4.2.51.2. Conforme informações levantadas junto à SPB e à SUN, ocorreram tratativas 
diretas entre o MDS e aquelas concessionárias que tiveram o interesse em obter a 
parte das informações do Cadastro que fosse relevante para os estudos 
mencionados. 

4.2.51.3. Além disso, o Informe nº 40/2012, de 26/01/2012, destacou que a Anatel está 
desenvolvendo sistema eletrônico próprio, a fim de possibilitar que as 
Concessionárias verifiquem se o interessado no AICE está, ou não, inscrito no 
Cadastro Único. E propôs prazo para a entrada em vigor do regulamento, 
considerando este fato: 

Do acesso ao Cadastro Único 

4.51. Por fim, cabe ressaltar que é de responsabilidade da Anatel desenvolver 
sistema próprio que possibilite a disponibilização dos dados pertencentes ao 
Cadastro Único às concessionárias do STFC, para que possam começar a 
comercializar o AICE. 

4.52. Tendo em vista que o sistema encontra-se em fase final de elaboração, 
verificamos a necessidade de se conceder prazo adicional, após a aprovação do 
Regulamento, para que a Agência conclua os ajustes necessários em seus 
sistemas internos. 

4.53. Sugerimos, assim, a introdução de dispositivo, na Resolução de 
aprovação do Regulamento do AICE, concedendo prazo adicional de 30 (trinta) 
dias, após a provação do Regulamento, para que a Anatel possa adequar seus 
sistemas. 

4.2.51.4. Ocorre que, em reuniões recentes, ocorridas no período de relatoria desta matéria, a 
Superintendência de Administração Geral (SAD), área encarregada pela produção e 
desenvolvimento do sistema de acesso à base de dados indicou que seria mais 
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adequado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrada em vigor, caso a 
proposta de regulamento seja aprovada nesta 643ª Reunião do Conselho Diretor. 

4.2.51.5. Assim, proponho: 

Sugestão do relator: 

• dar nova redação ao art. 3º, antigo art. 2º da minuta de resolução, 
alterando o prazo de 30 (trinta) dias proposto pela área técnica para 45 
(quarenta e cinco) dias para que o novo regulamento entre em vigor.    

4.2.52.  CONSIDERAÇÃO FINAL 

4.2.53.  Além dos comentários sobre o mérito da proposta, propuz aprimoramentos quanto à 
articulação do texto e à redação da minuta de regulamento, de forma a aproximá-lo 
ainda mais dos preceitos da Lei Complementar nº 95, de 26/02/1998, nos termos das 
minutas anexas a esta Análise. 

5. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, proponho aprovar a alteração do Regulamento do Acesso Individual Classe 
Especial (AICE) anexo à Resolução nº 427/2005, na forma proposta pela SPB, acrescida das 
alterações constantes do Anexo II a esta Análise. 

6. ANEXOS 

6.1. ANEXO I – Proposta GCMB: minuta de regulamento com marcas de revisão em relação 
à Consulta Pública nº 11/2011. 

6.2. ANEXO II – Proposta GCMB: minuta de regulamento sem marcas de revisão. 
6.3. ANEXO III – Proposta GCMB: minuta de Resolução. 
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