
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 
REGULAMENTO  

 
 

Acesso Individual Classe Especial  
(AICE) 

Relator Cons. Marcelo Bechara 



contextualização 



AICE Atual 

Público alvo 

Forma de 
Pagamento 

Prazo máx. de 
instalação 

Assinatura   
(s/ impostos) 

Franquia 

Modulação 
Horária 

Tarifa de 
Completamento 

AICE (proposto na CP) 

 
Qualquer indivíduo 

(142.263 acessos hoje) 
Beneficiários Bolsa Família 

Pré pago Franquia pós/excedente pré (obrigatório) 
Pré pago (facultado)  

30 dias 7 dias 

~ R$ 17,60 R$ 9,50 

Zero 90 minutos (Fixo-Fixo) 

NÃO SIM 

NÃO SIM 



Novo 
AICE 

Elegibilidade no 
atendimento 

Recomposição da 
margem (fator X) 

Autossustentabilidade   

(custo marginal e 
capacidade ociosa) 

Premissas do novo AICE: 



Decreto nº 7.512/2011 
(PGMU III) 



Art. 8o  As concessionárias do STFC na modalidade Local, nas 

localidades que dispõem do STFC com acessos individuais, 

devem ofertar o AICE, atendendo às solicitações de instalação 

no prazo estabelecido no § 1o do art. 5o deste Plano, 

observados os termos da regulamentação, que deverá 

assegurar a viabilidade técnica e econômica da oferta.  

Assegura 
viabilidade 
técnica e 

econômica 

Define 
Assinante de 
Baixa Renda 

Art. 4º, VII - Assinante de Baixa Renda: é o responsável pela 
unidade domiciliar inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, ou outro que o suceda; 

Estabelece 
prazo para 

regulamentar   
o AICE 

Art. 32. Parágrafo único.  A regulamentação deste Plano deverá 
ser editada pela ANATEL no prazo de doze meses, a contar da 
publicação deste Decreto. (até 30/06/2012)  



Consulta Pública nº 11/2011 



• Proposta ficou disponível para contribuições durante os dias 

02/03 a 01/04/2011 

 

• Prorrogado até  30/04/2011  Totalizando 60 dias disponível  

 

• 2 Audiências Públicas: 

 - Brasília 

 - Salvador 

 

• Total de 127 contribuições na Consulta Pública 



Contribuições por tipo de contribuinte 



  

 

 

 

 

1. Modalidades de pagamento (Pré ou Pós) e controle de gastos 
pelo usuário  

2. Prazo para instalação do AICE 

3. Quantidade de acessos AICE por domicílio 

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

5. Parcelamento da Tarifa de Mudança de Endereço 

6. Migração de Plano de Serviço 

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

8. Eliminação da Assinatura Básica no STFC 

9. Acesso ao Cadastro Único do Governo Federal 

Principais temas levantados na CP 



Análise nº 147/2012-GCMB 



  

 

 

 

 

Tema 1 - Modalidades de pagamento e 
controle de gastos pelo usuário  



  

 

 

 

 

DEBATES:  
• modalidade de pré-pagamento, pós-pagamento ou oferta 

conjugada de modalidades. 
 

• Mecanismos de controle pelo usuário dos gastos decorrentes do 
serviço. 

Sugestão do Relator 
 

• O AICE terá assinatura PÓS-PAGA e demais tarifas na forma PRÉ-
PAGA (oferta obrigatória), sendo facultada a oferta de AICE todo 
PRÉ-PAGO (art. 7º) 

 
• Havendo cobrança, de qualquer tarifa, de forma 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, bem como de 
outros direitos assegurados no Regulamento do STFC (art. 8º) 



  

 

 

 

 

Tema 2 - Prazo para instalação do AICE 



DEBATES: 
 

• Prazo de adaptação para cumprir o novo condicionamento do 
PGMU, que passou, de 30 dias, para 7 dias, o prazo para 
instalação do AICE. 

Sugestão do Relator 
 
• 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. 
 

• Caso o Assinante já possua STFC instalado, o prazo para 
disponibilizar o AICE será de 7 dias, sem qualquer prazo para 
adaptação a esta regra. 



  

 

 

 

 

Tema 3 - Quantidade de acessos AICE por domicílio 



DEBATES: 
 
• Relação entre o direito de acesso ao AICE e o endereço do 

beneficiário do Bolsa Família. 
 

• SPB propôs alterar art. 5º possibilitando que cada Assinante de 
Baixa Renda tenha direito ao benefício no domicílio constante do 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

Sugestão do Relator 
 
• Manifesto concordância com proposta da SPB 



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



DEBATES: 
 
• Uso do crédito adquirido para realizar chamadas de longa 

distância nacional escolhendo a prestadora LDN de sua 
preferência. 

 
• A SPB propôs alterar o regulamento, especificando que os créditos 

a serem utilizados são do tipo “vinculado ao terminal” (caput do 
novo art. 7º), possibilitando , assim, 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. 

Sugestão do Relator 
 
• Manifesto concordância com proposta da SPB 



  

 

 

 

 

Tema 5 - Parcelamento da Tarifa 
de Mudança de Endereço 



DEBATES: 
 
• Aspectos relativos ao parcelamento do valor cobrado do usuário, 

na hipótese de mudança de endereço  Redução de barreiras à 
entrada.  
 

• A SPB, acolhendo contribuição de órgão de defesa do consumidor, 
propôs a  possibilidade do parcelamento da tarifa incorrida 
quando da Mudança de Endereço do Assinante, tal qual havia sido 
proposta para a tarifa de Habilitação.  (nova redação do §1º do art. 
11º do regulamento) 

Sugestão do Relator 
 
• Manifesto concordância com proposta da SPB 



Tema 6 - Migração de Plano de Serviço 



DEBATES: 
 
• Regras relativas à migração para outros planos de serviço, 

inclusive na hipótese de usuários do AICE atual que não se 
enquadrem na nova regra de elegibilidade proposta. 

Sugestão do Relator 
 
• Aprimorar a redação proposta pela SPB, sugerindo retornar parte 

da redação da consulta pública (dar nova redação ao art. 16).  
 

- Notificação da Concessionária ao usuário sobre aspectos 
da migração: usuários que não são elegívies terão 90 dias 
para optar por outro plano a ser ofertado pela 
concessionária (igual ou mais vantajoso).  



Tema 7 - Viabilidade técnica e econômica 
da oferta e critério de elegibilidade 



DEBATES: 
 

• Possibilidade de elegibilidade no AICE e respectiva abrangência 
da população-alvo;  
 

• PGMU e mecanismo de acompanhamento e controle de metas 
de universalização;  
 

• equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

Definição de Assinante de 
Baixa renda 

22 milhões de 
famílias no 

Cadastro Único 

13,4 milhões de 
famílias no Bolsa 

Família 

Ampliação de 65% 
no segmento alvo 

Alteração  

Impacto  
 Possível redução na expectativa de receita             

anual do conjunto das concessionárias  
Entre R$ 800 milhões e 1,4 bilhões 

Bolsa Família: famílias com renda familiar per capita de até R$ 140,00/mês 

Cadastro Único: famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos/mês 

Segmento 
alvo  



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 



12 meses 

24 meses 

Acesso ao AICE - Famílias cadastradas no Cadastro Único  

• Possibilidade de antecipação de fases em caso de não 
comercialização 

Vigência do 
Regulamento 



Tema 8 - Assinatura Básica do STFC 



DEBATES: 
 
• Eliminação da cobrança de Assinatura Básica no STFC ou revisão 

de seus valores. 
 

• A SPB não acolheu contribuições que solicitavam a eliminação da 
cobrança da Assinatura Básica no STFC, entendendo que o assunto 
extrapola o debate do Regulamento do AICE, que não é o 
instrumento adequado para tratar o tema. 

Sugestão do Relator 
 
• Manifesto concordância com proposta da SPB 



  

 

 

 

 

Tema 9 - Acesso ao Cadastro 
Único do Governo Federal 



DEBATES: 
 
• Procedimentos para o acesso, pelas Concessionárias, aos 

dados constantes do Cadastro Único para Programas Sociais 
do governo federal. 

• Áreas técnicas da Anatel estão desenvolvendo sistema para o 
acesso aos dados relevantes. 

Sugestão do Relator 
 
• Ampliar o prazo proposto pela SPB, de 30 dias, para 45 

dias, para que o novo regulamento  entre em vigor, 
alterando-se, para tanto, o art. 3º da minuta de 
Resolução. 



RESUMO Principais sugestões do Relator  
  

 

 

 

 

• PERÍODO TRANSITÓRIO (120 dias) em que o prazo de instalação 
do AICE é de 30 dias, e não 7 dias, para Assinantes que não 
possua STFC instalado. 
 

• ESCALONAMENTO DA OFERTA DO AICE POR FAIXA DE RENDA 
 

• POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE FASES DA OFERTA EM CASO 
DE VERIFICADA NÃO COMERCIALIZAÇÃO 
 

• REDAÇÃO MAIS PRECISA SOBRE OS TIPOS DE AICE: 
Obrigatório = Assinatura (PÓS) e Além da franquia (PRÉ) 
Facultativo = AICE todo PRÉ-PAGOssinatura  



AICE - Proposta Final 

Público alvo 

Forma de 
Pagamento 

Prazo máx. de 
instalação 

Assinatura   
(s/ impostos) 

Franquia 

Modulação 
Horária 

Tarifa de 
Completamento 

Critério de elegibilidade – Inscritos CadÚnico 

Franquia pós/excedente pré (obrigatório) e Pré pago (facultado)  

7 dias 

R$ 9,50 

90 minutos 

Sim 

Não 

(120 dias para adaptar prazo para novas adesões) 

(1 sm, de 1 a 2SM após 12 meses, todo Cadastro após 24 meses) 



Obrigado!  


