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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 
  

Auditoria Anual de Contas 
A Auditoria Anual de Contas tem por objetivo fomentar a boa governança 
pública, aumentar a transparência, provocar melhorias na prestação de 
contas dos órgãos e entidades federais, induzir a gestão pública para 
resultados e fornecer opinião sobre como as contas devem ser julgadas 
pelo Tribunal de Contas da União.   



 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O presente Relatório de 
Auditoria Anual de Contas 
trata dos atos e fatos 
relacionados à gestão da 
Anatel. Tal peça comporá 
o Processo de Contas da 
Unidade a ser submetido 
a julgamento pelo 
Tribunal de Contas da 
União (TCU), e teve como 
objetivos a avaliação: da 
conformidade das peças; 
dos resultados 
quantitativos e 
qualitativos da gestão; e 
da qualidade e suficiência 
dos controles internos. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

A Decisão Normativa TCU nº 163, de 06 de dezembro de 2017, 
determinou que os responsáveis pela gestão da Anatel, no 
exercício de 2017, devem ter suas contas julgadas, mediante 
parecer prévio do Ministério da Transparência e Controladoria 
– Geral da União. 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS 
PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES 
QUE DEVERÃO SER ADOTADAS? 

 Destacou-se que foi expedida pela Anatel a sua Política de 
Gestão de Riscos. Contudo, notou-se a necessidade de 
implantação de metodologia que a operacionalizasse. 
Observou-se que Agência teria até 30 de agosto de 2020 para 
expedir tal documento, de modo que esse lapso temporal, na 
visão da equipe de auditoria, pode representar uma 
vulnerabilidade na gestão da entidade, considerando que 
durante esse tempo os riscos podem se concretizar. 

Ademais, mediante auditoria realizada no exercício de 2017, 
identificou-se que não há uma definição clara de qual critério 
de depreciação deva ser adotado pelas concessionárias do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC na contabilização dos 
bens que compõem a Relação de Bens Reversíveis – RBR. Em 
acompanhamento à essa recomendação, não se verificaram 
evidências que demonstrassem atuação da Unidade 
Prestadora de Contas nesse sentido.  

Salienta-se que, na visão da equipe de auditoria, a ausência de 
um parâmetro claro expedido pelo regulador do setor que balize 
a contabilização desses bens, uma vez que se trata do órgão 
competente pela aprovação das RBR´s, representa risco para 
União em eventual extinção dos contratos de concessão, dado 
que os bens não amortizados serão objeto de indenização, 
conforme a Lei Geral de Telecomunicações. 

Quanto à fiscalização de bens reversíveis, registre-se que a 
Agência tem adotado esforços para a priorização desses bens, 
evidenciado pelo aumento do número de ações realizadas em 
2017.Nessa mesma linha, quanto à fiscalização do cumprimento 
de obrigações de universalização, foi demonstrado a 
intensificação dessas atividades, mediante a priorização de 
subtemas que tratam sobre obrigações do STFC no Plano 
Operacional (Tático) da Agência para o exercício de 2018. 
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INTRODUÇÃO 
 

1. A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel é uma autarquia especial 

integrante da Administração Pública Indireta Federal. Atualmente, é vinculada ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e possui a missão 

de regular o setor de telecomunicações no país para contribuir com o desenvolvimento 

nacional.  

2. O presente trabalho se trata de uma Auditoria Anual de Contas – AAC que 

decorre de mandamento constitucional previsto no parágrafo único do art. 70 da CF/88. 

O objetivo é o de fomentar a boa governança pública, aumentar a transparência, induzir 

a gestão pública para resultados, bem como fornecer uma opinião sobre como os atos 

de gestão dos responsáveis pela Anatel, no exercício de 2017, devem ser julgados pelo 

Tribunal de Contas da União – TCU.  

3. Mediante acordo com área técnica do TCU, definiu-se, de comum acordo, como 

parâmetros de avaliação desse trabalho: os resultados quantitativos e qualitativos da 

gestão; e a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

pela Unidade Prestadora de Contas – UPC1.    

4. O escopo desses dois itens restringiu-se à atuação da Anatel face ao processo de 

revisão do atual modelo de prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 

comumente conhecido como telefone fixo; bem como sua atuação no âmbito do 

Regime Especial de Tributação do Plano Nacional de Banda Larga – REPNBL. O STFC 

apresenta relevância dado o conjunto de obrigações associadas ao contrato de 

concessão do serviço e à capilaridade de sua prestação no país. Já o REPNBL – Redes 

envolve renúncias tributárias estimadas em R$ 1 bilhão ao ano, conforme estimativa 

preliminar realizada pela Receita Federal do Brasil.  

5. Objetivou-se avaliar o grau de exposição a riscos que a Agência estaria sujeita 

em eventual migração da prestação do STFC em regime de autorização, 

especificamente quanto à existência de um processo de estruturado de gestão de risco, 

quanto à contabilização de Bens Reversíveis e quanto ao cumprimento de metas de 

universalização previstas nos contratos de concessão das prestadoras de STFC. Em 

relação ao REPNBL, avaliou-se a atuação da Agência no processo de fiscalização das 

melhorias implementadas nas redes de telecomunicações pelas empresas 

participantes, em contrapartida aos incentivos fiscais decorrentes do regime. 

                                                      

1 Itens 2 e 11, respectivamente, da DN-TCU n° 163, de 6 de dezembro de 2017  
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6. Para a execução dessa auditoria, foi realizado o acompanhamento das 

providências adotadas pela UPC face recomendações expedidas pela CGU em trabalho 

relacionado ao STFC2, bem como análise documental e amostragem não-probabilística 

das fiscalizações realizadas pela Anatel no âmbito do REPNBL. O trabalho desenvolveu-

se no período de 15/04 a 25/09/2018, em estrita observância às normas de auditoria 

aplicáveis ao Serviço Público Federal. Não foram impostas restrições à realização dos 

exames. 

  

                                                      

2 Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG) n° 201700485  
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RESULTADOS DOS EXAMES  
1. Revisão do modelo de prestação de telefonia fixa (STFC). 

6. Diante do declínio da demanda pelo serviço de telefonia fixa, designado como 

Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, e aliado ao interesse governamental em 

estimular investimentos em redes de banda larga, observou-se, por parte da Anatel, em 

conjunto com outros atores do segmento, iniciativas de flexibilização da prestação do 

serviço de telefonia fixa.  

7. De um modo geral, às atuais concessionárias de telefonia fixa seria facultada a 

migração de sua outorga de concessão de STFC para uma outorga de autorização. A 

diferença entre esses dois regimes de prestação de serviço pode ser depreendida da Lei 

Geral de Telecomunicações3 – LGT.   

8. Conforme essa norma, a outorga mediante concessão, caracterizada como um 

regime de prestação pública, submete-se a imposição de obrigações de continuidade e 

de metas de universalização, com o consequente atendimento de localidades e áreas 

não justificadas pelo interesse econômico.   

9. Por sua vez, na outorga mediante autorização, caracterizada como um regime 

de prestação privado do serviço, o regulador deverá observar a exigência de mínima 

intervenção na vida privada, assegurando que a liberdade seja a regra, constituindo 

como exceções as proibições, restrições e interferências do Poder Público.   

10. A contrapartida para essa migração e consequente flexibilização da prestação do 

serviço de telefonia fixa seriam investimentos na expansão de redes de internet banda 

larga por parte das concessionárias que tivessem suas outorgas de concessão adaptadas 

para autorizações.   

11. O que se pretende como política pública é estimular a universalização da oferta 

do serviço de internet banda larga em regiões em que a prestação desse serviço não 

seja economicamente viável, ao custo de obrigações regulatórias impostas a uma 

modalidade de serviço de telecomunicação que, segundo a Anatel, estaria 

universalizada e em crescente desuso por parte da sociedade.  

12. Em trabalho realizado por essa CGU ao longo do exercício de 2017, avaliou-se a 

exposição a riscos que a Anatel estaria sujeita face o processo de revisão do modelo de 

prestação do STFC.  

                                                      

3 Lei n° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.  
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13. Verificou-se que houve a cooperação da Agência com a União Internacional de 

Telecomunicações – UIT para a contratação de consultoria especializada para a 

proposição de metodologia de cálculo do valor presente líquido do fluxo de caixa 

resultante da prestação do STFC em regime de concessão e em regime de autorização. 

A partir desses modelos seriam calculados os saldos da desoneração regulatória da 

prestação do STFC.  

14. Notou-se que essa contratação se deu por meio de aditivo contratual a contrato 

relacionando à implementação do Planejamento Estratégico da Agência. Justificou-se 

que o agente contratado seria o mais adequado por conta de seu prévio conhecimento 

ao modelo de custos adotado pela Anatel, já que essa firma participou de sua 

formulação. Nesse sentido, não se observou a prospecção da Agência a outros possíveis 

interessados nesse trabalho. Quanto ao perfil da equipe contratada, verificou-se que a 

maior parte dos trabalhos seria desempenhada por profissionais que detinham, em 

média, cinco anos de experiência profissional, à época.  

15. Em relação à avaliação do tratamento de riscos relacionados à flexibilização da 

prestação do STFC, em especial aos identificados no Acórdão TCU n° 3.076/216 – 

Plenário, que impactam organizações dentro e fora da Administração Pública, sugerindo 

uma gestão compartilhada, observou-se que a Anatel não adotou um processo 

estruturado de gestão de riscos, bem como que as análises e avaliações pelo regulador 

das contribuições de stakeholders não se conformaram com a ABNT ISO/IEC 

31000/2009, dado não ser possível rastrear essas participações.  

16. Quanto ao controle e fiscalização dos bens reversíveis vinculados às concessões 

de STFC, mediante acompanhamento das recomendações e determinações expedidas 

pelo TCU no Acórdão 3.311/2015 – Plenário, não se verificaram evidências que 

demonstrassem a priorização da fiscalização desses bens de modo que fosse possível 

assegurar a fidedignidade da Relação de Bens Reversíveis – RBR declaradas pelas 

concessionárias de STFC. Ademais, não há uma definição clara de qual critério de 

depreciação deva ser adotado pelas concessionárias de STFC na contabilização dos bens 

reversíveis que compõem a RBR.  

17. Quanto aos Planos Gerais de Metas de Universalizações – PGMU, observou-se 

que o cumprimento de suas metas foi sistematicamente adiado ao longo dos três 

últimos planos, e que o esforço empreendido pela Anatel, mensurado pelas ações 

constates nos Planos de Fiscalização, não seria suficiente para aferir o cumprimento das 

obrigações de universalização do STFC de modo a orientar a formulação de políticas 

públicas voltadas à satisfação da demanda social.  

18. De modo a tratar essas fragilidades, propôs-se, então, que a Anatel elaborasse 

estratégia de fiscalização de bens reversíveis e das metas de universalização condizente 

com sua relevância, dado o potencial que esses dois temas têm de influenciar em uma 
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possível redefinição do modelo de prestação do STFC, bem como definisse critério de 

depreciação a ser adotado nas RBR´s.    

19. Ademais, recomendou-se que o modelo de cálculo dos saldos de desoneração 

regulatória fosse submetido à avaliação externa, mediante consulta pública e 

envolvimento dos diversos stakeholders. Por fim, foi sugerido à Agência que aprovasse 

política de gestão de riscos, considerando como subsídio a análise e a avaliação de riscos 

de partes interessadas relevantes, públicas ou privadas, externas à Agência, impactadas 

em possível flexibilização da prestação do STFC.  

20. Em acompanhamento a essas providências, foi observado que a Agência tem 

adotado esforços para o atendimento das recomendações da CGU e conseguinte 

tratamento dos riscos do processo de migração do STFC.   

21. Destacam-se, dentre as providências adotadas, a emissão do Cálculo dos Saldos 

de Desoneração Regulatória elaborada pela Consultoria Especializada à Procuradoria 

Federal Especializada da Agência, que será posteriormente encaminhada à Consulta 

Pública; a implantação da Política de Gestão de Riscos da Anatel, instituída por meio da 

Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017; e a priorização de fiscalizações descritas no 

Plano Operacional (Tático) da Anatel para 2018.  A seguir tais providências serão 

detalhadas.  

2. Providências adotadas pela Anatel relativas ao tratamento de 
riscos decorrentes de eventual migração do regime de prestação 
do STFC, face recomendações expedidas pela CGU.   

22. Em relação à constatação4 que identificou vulnerabilidades na contratação de 

consultoria especializada para a elaboração de metodologia de cálculo dos saldos 

decorrentes de eventual desoneração regulatória, recomendou-se:   

Recomendação 1: Que a Anatel adote instrumentos, como 

consultas públicas, assegurando o envolvimento de 

stakeholders, para a validação de metodologia de cálculo do 

saldo de desoneração regulatória proposta pela consultoria 

especializada.   

23. Essa recomendação foi formulada tendo em vista o risco de que a contratada em 

sede de Acordo de Cooperação Internacional com a UIT, a Consultoria Advisia, detivesse 

o monopólio sobre o modelo regulatório, considerando que a Contratada, além do 

                                                      

4 Constatação 1.1.1.2 do Relatório 201700485  
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cálculo dos saldos de desoneração, propôs várias frentes de modernização da Agência 

e do ambiente regulatório brasileiro de telecomunicações.  

24. Conforme justificativa apresentada, a Agência preferiu contratar uma empresa 

que já possuísse o conhecimento sobre o Modelo de Custos da Anatel, tendo em vista 

que, à época, havia uma expectativa de iminente aprovação de alteração legislativa que 

possibilitaria a migração de regime de prestação do STFC e existiria a necessidade de 

obtenção tempestiva da metodologia de cálculo da desoneração regulatória. Ademais, 

a Agência afirma que a consultoria contratada foi responsável somente por desenvolver 

a metodologia, cabendo à Anatel a aplicação do cálculo da desoneração no caso 

concreto para cada concessionária. 

25. De todo modo, entende-se que contribuições das partes interessadas para o 

desenvolvimento da metodologia de cálculo serviriam para mitigar os riscos associados 

e fortaleceria o processo, motivo pelo qual mantém-se a recomendação.  

26. Como providência, a Anatel informou que a proposta de metodologia de cálculo 

elaborada pela Consultoria contratada, junto com a minuta do Regulamento de 

Adaptação, está atualmente em análise pela Procuradoria Federal Especializada - PFE 

da Agência. Após essa análise da PFE, conforme prevê o Regimento Interno da Anatel, 

a proposta de metodologia será submetida à Consulta Pública para o recebimento e 

análise de contribuições à proposta. A manifestação do gestor apresentada afirma ainda 

que a proposta, após escrutínio social, será encaminhada ao TCU para debate e, por fim, 

será remetida ao Conselho Diretor da Agência para aprovação.   

27. Assim, em que pese providências já terem sido adotadas, verifica-se que ainda 

não houve a conclusão desse processo. Desse modo, aguarda-se a realização da 

Consulta Pública para verificação se foi assegurada o envolvimento das partes 

interessadas na validação de metodologia de cálculo do saldo de desoneração 

regulatória proposta pela consultoria especializada.   

28. Quanto à constatação5 que identificou inadequada gestão dos riscos 

decorrentes de eventual alteração no modelo de prestação do STFC evidenciados no 

Acórdão nº 3076/2016 Plenário TCU, ameaçando os resultados esperados pela Anatel, 

recomendou-se:   

Recomendação 1: Que o Conselho Diretor da Anatel, com 

fundamento na competência estabelecida no art. 133, inciso LII 

da Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, viabilize a 

formulação de estratégias de tratamento conjuntas, entre todas 

as partes interessadas relevantes para a migração do STFC, 

                                                      

5 Constatação 1.1.1.3 do Relatório 201700485  
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públicas ou privadas, para os riscos presentes no Acórdão nº 

3.076 Plenário-TCU.   

Recomendação 2: Que o Presidente da Anatel, com fundamento 

na competência estabelecida no art. 19 da Instrução Normativa 

Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016, estabeleça 

controles para garantir que a formulação de estratégias de 

tratamento para os riscos do Acórdão nº 3.076 Plenário-TCU 

considere como subsídio a análise e a avaliação de riscos de 

partes interessadas relevantes, públicas ou privadas, externas à 

Agência, também impactadas.   

Recomendação 3: Que o Comitê de Governança, Riscos e 

Controles da Anatel, com fundamento na competência 

estabelecida no art. 23, § 2º, inciso VII, aprove política de gestão 

de riscos estabelecendo diretrizes para a unidade de Auditoria 

Interna sobre a escolha do escopo e a periodicidade da avaliação 

periódica dessa gestão.   

29. A motivação para a formulação dessas recomendações foi a verificação de 

ausência de processo estruturado de gestão de riscos no âmbito da Agência. Como não 

havia um processo formal, não foi possível rastrear as análises, avaliações e 

contribuições das partes interessadas externas à Agência na gestão desses riscos.   

30. Como providência, foi informado que, por meio de Despacho Ordinatório, o 

Conselho Diretor da Anatel determinou à Superintendência de Planejamento e 

Regulamentação – SPR que, em conjunto com as demais Superintendências, 

identificasse e avaliasse, no período de realização de consulta pública, os potenciais 

riscos dispostos no Acórdão.  

31. Foi comunicado que a Consulta Pública nº 02/2017, que versou sobre a proposta 

de novo Plano Geral de Outorgas – PGO do STFC, entre outros instrumentos, tratou 

sobre os Riscos dispostos no Acórdão nº 3.076/2016-TCU-Plenário.   

32. A análise da Consulta foi concluída pela área técnica e encaminhada à 

Procuradoria da Agência para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao 

Conselho Diretor para aprovação. O gestor alegou ainda que os riscos constantes no 

Acórdão foram objeto de reflexão durante o processo de Análise de Impacto Regulatório 

– AIR, com ampla participação de atores internos e externos à Agência.   

33. Assim, pode-se verificar que o Conselho Diretor adotou providências para 

viabilizar a formulação de estratégias de tratamento conjuntas para avaliação dos riscos 

presentes no Acórdão nº 3.076 Plenário-TCU.   
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34. A estratégia foi concretizada por meio da submissão da proposta de decreto do 

PGO à Consulta Pública nº 02/2017. Foi observado que a Consulta nº 02/2017 

apresentou, além da proposta de decreto, questionamentos relacionados aos riscos 

descritos no Acórdão nº 3.076/2016-TCU-Plenário, com o intuito de instigar os 

consultados sobre o tema.   

35. Ademais, foi verificado o envio de 150 contribuições de diversos atores externos 

à Agência, tais como empresas de telecomunicações, associações de representantes de 

empresas dos setores, associação de defesa do consumidor e cidadãos. 

36. Em manifestação apresentada, o gestor elucida que o Regimento Interno da 

Anatel prevê que as críticas e sugestões recebidas durante Consulta Pública devem ser 

analisadas e as razões para sua adoção ou rejeição devem ser consolidadas em 

documentos próprio. Mas conforme o processo de regulamentação no âmbito da 

Anatel, este documento será publicado somente em até 30 dias após a publicação do 

normativo (neste caso o decreto) no Diário Oficial da União. 

37. Assim, para verificação se as contribuições das partes interessadas sobre os 

riscos na migração do regime de prestação do STFC foram efetivamente levadas em 

consideração na elaboração do decreto do PGO, deve-se aguardar a finalização de todo 

o processo, ou seja, que haja o pronunciamento da Procuradoria Especializada, que 

ocorra a aprovação pelo Conselho Diretor, que seja feita a publicação do decreto e que 

seja realizada a publicação da análise da Anatel quanto às contribuições recebidas em 

Consulta Pública. Por esse motivo, revisou-se a recomendação para apresentação da 

documentação pertinente após a finalização de todo o processo. 

38. Ainda em relação à gestão de riscos, foi recomendado que o Comitê de 

Governança, Riscos e Controles da Anatel aprovasse a política de gestão de riscos 

estabelecendo diretrizes para a unidade de Auditoria Interna sobre a escolha do escopo 

e a periodicidade da avaliação dessa gestão.   

39. Conforme informação apresentada, a Política de Gestão de Riscos da Anatel foi 

instituída por meio da Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017. Destaca-se que essa 

Política, no art. 18, estabelece que a Auditoria Interna deve manter um papel ativo em 

monitorar, examinar, avaliar, reportar e recomendar melhorias na adequação e eficácia 

do processo de gestão de riscos. Assim, verificou-se que houve o atendimento da 

recomendação.   

40. Contudo, é importante observar que, a despeito da publicação da Política de 

Gestão de Riscos, há, ainda, a necessidade de estabelecimento da Metodologia da 

Gestão de Riscos para continuidade da implantação do gerenciamento de riscos na 

Agência, conforme descrito no item 3 deste Relatório de Auditoria.  
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41. Em relação à constatação6 que observou a necessidade de orientação às 

concessionárias sobre a documentação que será exigida após as operações com bens 

reversíveis que tiveram anuência prévia da Agência, recomendou-se:   

Recomendação 1: Que a Anatel considere reformar o Despacho 

Decisório nº 112/2017/SEI/COUN1/COUN/SCO, de 25 de agosto 

de 2017, ou elaborar novo expediente formal, de modo a exigir 

a apresentação da certidão do Registro de Imóveis ou cópia da 

escritura pública após a conclusão das operações com bens 

reversíveis que tiveram anuência prévia da Agência.   

42. Em atendimento à recomendação expedida por este órgão de controle, a 

Agência exarou o Despacho Decisório Nº 183/2018/SEI/COUN/SCO, de 28 de junho de 

2018.  

43. Observou-se nesse instrumento a determinação de que, depois de obtida a 

anuência prévia ou a ratificação de dispensabilidade pela Agência, no caso de alienação 

de bens imóveis pertencentes ao patrimônio das concessionárias de STFC, bem como 

de suas controladoras, controladas e coligadas, as concessionárias deverão apresentar 

a matrícula do imóvel atualizada e registrada em cartório, no prazo de até trinta dias, 

contados da data da efetiva transferência da propriedade do imóvel, com o devido 

registro averbado.  

44. Entende-se, portanto, que o novo Despacho atende à completude da 

recomendação, ensejando seu atendimento.  

45. Quanto à constatação7 que ponderou quanto a inexistência de evidências que 

demonstrassem a prioridade de fiscalização dos bens reversíveis, recomendou-se:   

Recomendação 1: Que a Anatel elabore uma estratégia para 

fiscalização dos bens reversíveis de modo a assegurar e 

demonstrar a prioridade nesse tipo de fiscalização; elaborando 

amostragem estatística representativa do total de bens 

reversíveis, de forma a possibilitar a realização de inferências; 

bem como maior foco nos bens ainda não amortizados ou 

depreciados, pois poderão ser objeto de indenização por parte 

do Estado em favor das concessionárias no caso de antecipação 

do prazo contratual.   

                                                      

6 Constatação 1.1.1.6 do Relatório 201700485  
7 Constatação 1.1.1.10 do Relatório 201700485  
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46. No Acórdão nº 3.311/2015 do Plenário do TCU consta recomendação para que 

a Agência avalie a conveniência e oportunidade de priorizar fiscalizações sistêmicas nos 

bens reversíveis, com vistas a otimizar a eficiência e a efetividade da atuação da agência 

e complementar as atividades de controle e acompanhamento dos bens reversíveis.   

47. Na ação de controle realizada não foram encontradas evidências que 

demonstrassem a priorização da fiscalização dos bens reversíveis de modo que fosse 

possível assegurar a fidedignidade da Relação de Bens Reversíveis – RBR declaras pelas 

concessionárias. 

48. Por esse motivo, foi recomendada a adoção de uma estratégia de fiscalização 

dos bens reversíveis que demonstrasse a sua priorização e aprimorasse o controle 

desses bens. 

49. Em manifestação apresentada, o gestor demonstrou o aumento das fiscalizações 

ocorridas em 2017 em comparação com os exercícios anteriores. Em 2017, foram 

realizadas 99 ações de fiscalizações, número superior ao número de sete e doze ações 

de fiscalizações realizadas nos exercícios de 2015 e 2016, respectivamente. Dessa 

forma, evidenciou-se o aumento das fiscalizações e consequente aprimoramento do 

acompanhamento dos bens reversíveis. 

50. Além disso, conforme demonstrado pelo gestor, o Plano Operacional (Tático) da 

Anatel para 2018, trouxe a priorização em blocos de temas e subtemas de fiscalização, 

no qual está inserido o subtema “Continuidade – bens Reversíveis e inventário”.   

51. O gestor informou ainda que a Superintendência de Controle de Obrigações –

SCO iniciou a revisão dos processos de trabalho relativos a bens reversíveis, de modo a 

reforçar e intensificar a fiscalização e o controle sobre as informações fornecidas pelas 

empresas. Neste processo, será contemplado o aperfeiçoamento das fiscalizações das 

relações anuais de bens reversíveis de modo a garantir a tempestividade e 

periodicidade de acompanhamento até o período final da concessão.  

52. Registra-se, portanto, que a Agência tem adotado esforços para a priorização da 

fiscalização dos bens reversíveis, evidenciado pelo aumento do número de ações 

realizadas em 2017. Ademais, entende-se que a revisão dos processos de trabalhos 

relativos aos bens reversíveis promovida pela SCO é a providência que tem o potencial 

de aumentar a efetividade da atuação da Agência nas atividades de controle e 

acompanhamento dos bens reversíveis.   

53. Assim, propõe-se a revisão da recomendação para que o gestor apresente os 

resultados dos trabalhos promovidos pela SCO, de forma a evidenciar o aprimoramento 

dos processos de acompanhamento, fiscalização e controle dos bens reversíveis.  
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54. Em relação à constatação8 que identificou a carência de definição clara dos 

critérios para a amortização e depreciação de bens reversíveis, recomendou-se:   

Recomendação 1: Que a Anatel estabeleça o método ou critério 

para que as concessionárias possam calcular a depreciação e 

amortização dos bens reversíveis de forma padronizada.   

55. O Comitê de Pronunciamentos Técnicos especifica em seus normativos 

(Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado e Pronunciamento Técnico 

Contábil CPC 04 (R1) – Ativo Intangível) que vários métodos de depreciação e 

amortização de ativos podem ser adotados para efeitos contábeis. Como a mudança do 

regime de prestação do STFC poderá ocorrer no meio da vida útil dos bens reversíveis 

ainda não depreciados ou amortizados totalmente, a escolha de métodos diferentes 

pode gerar valores diferentes de indenização para um mesmo tipo de bem reversível. 

56. Dessa forma, para efeito de indenização em uma eventual antecipação do 

término da concessão do STFC, foi recomendando que a Anatel estabelecesse o método 

ou critério de cálculo de depreciação e amortização dos bens reversíveis. 

57. Em manifestação mais recente apresentada pelo gestor foi informado que no 

processo para elaboração do novo Regulamento de Acompanhamento e Controle dos 

Bens Reversíveis já foi elaborada a Análise de Impacto Regulatório - AIR. Todavia, na 

Análise houve a escolha regulatória de não abordar a questão de cálculo de depreciação 

e amortização de bens reversíveis. 

58. A AIR analisa a questão da autorização prévia para aquisição de bens reversíveis 

para fins de indenização e apresenta cenários possíveis para o novo normativo delimitar 

a forma e as condições para o tratamento de eventuais solicitações. Conforme consta 

no documento, a área técnica entende que já existem mecanismos para desestimular 

ou evitar comportamentos oportunistas das concessionárias que possam afetar 

negativamente o cálculo do montante bens reversíveis e consequente indenização por 

parte do Poder Público no caso do término da concessão.  

59. Dentre esses mecanismos é citado o dever legal das concessórias de expor os 

fatos conforme a verdade e prestar as informações que lhe forem requisitadas. Também 

é destacado que essas empresas têm sua contabilidade auditada anualmente, para fins 

de Certificação Sarbanes Oxley. Por fim, é mencionado o acompanhamento exercido 

pela Agência, com possibilidade de fiscalizações dos bens reversíveis, que permite 

identificar eventuais comportamentos oportunistas. Conclui, dessa maneira, que não 

há de se falar em regulação para essas questões, neste momento.  

                                                      

8 Constatação 1.1.1.11 do Relatório 201700485  
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60. Não obstante ao exposto, a AIR informa que deve haver uma avaliação sobre a 

necessidade ou não de regulamentação dos aspectos relacionados à matéria de 

depreciação e amortização. O documento reconhece que há no arcabouço normativo 

específico para contabilização algumas possibilidades que permitem afetar o montante 

indenizável de cada concessionária e afirma que o assunto merece a atenção da Anatel 

após a observação do comportamento das concessionárias. Dessa forma, entende-se 

pertinente a manutenção da recomendação. 

61. A Agência deixa claro que a proposta da AIR não é vinculativa, ou seja, poderá 

haver contribuições na Consulta Pública ou considerações do Conselho Diretor que 

altere o documento final do Regulamento de Acompanhamento e Controle dos Bens 

Reversíveis. 

62. De todo modo, frisa-se que a ausência de regras ou orientações sobre o cálculo 

da amortização e depreciação de bens reversíveis poderá gerar valores discrepantes a 

serem indenizados pelo Poder Público em eventual mudança do regime de prestação 

do STFC.  

63. Para maior clareza, revisa-se a recomendação para que Agência estabeleça o 

método ou critério de cálculo da depreciação e amortização dos bens reversíveis para 

efeito de indenização que porventura ocorrerá com a migração do regime de prestação 

do STFC. Além disso, frisa-se que este método ou critério ainda pode ser estabelecido 

no Regulamento de Acompanhamento e Controle dos Bem Reversíveis, considerando 

que a elaboração deste normativo ainda está em curso na Agência, ou em qualquer 

outro normativo que a Anatel julgar pertinente para tratamento da matéria. 

64. Por fim, quanto à constatação9 que evidenciou que o esforço histórico da 

fiscalização da Agência não permite suficiente aferição do cumprimento das obrigações 

de universalização do serviço fixo comutado para fins de orientar a formulação de 

políticas públicas voltadas à satisfação da demanda social, recomendou-se:   

Recomendação 1: Que a Agência contemple em seus planos de 

fiscalização, elaborados conforme método eficaz de priorização, 

como também nas programações das diversas áreas 

responsáveis pelo acompanhamento e controle do cumprimento 

das obrigações de universalização, atividades cuja quantidade e 

abrangência permitam a suficiente avaliação sobre o que já foi 

atendido, de modo a orientar a formulação de novas diretrizes 

de universalização.       

                                                      

9 Constatação 1.1.1.12 do Relatório 201700485  
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65. Considerando a importância da universalização do acesso ao serviço fixo 

comutado no contexto de garantia dos direitos dos usuários, inclusive para os fins de 

flexibilização do seu regime de prestação, verificou-se, à época, que a atuação da 

fiscalização da Agência mostrou-se incipiente diante do elevado quantitativo de metas 

de acessos individuais e coletivos, tanto na zona urbana como rural, bem como quanto 

à aferição do cumprimento de obrigações de backhaul, e outros condicionamentos do 

serviço fixo comutado.   

66. Desse modo, foi recomendado à Agência que priorizasse a fiscalização dessas 

obrigações de modo a orientar a formulação de novas diretrizes de universalização.   

67. Conforme alegação do gestor, a priorização de atividades de fiscalizações 

destinadas a verificar o cumprimento das obrigações de universalização foi dada no 

Plano Operacional (Tático) da Agência para o exercício de 2018. Elencam-se no Plano 

subtemas de priorização para fiscalização tais como Massificação de acesso – Instalação 

e funcionamento e Massificação de acesso – Backhaul, dentre outros que tratam sobre 

obrigações do STFC. 

68. Além disso, o gestor apresentou a síntese dos Procedimentos de 

Acompanhamento e Controle realizadas em 2017. Conforme demonstrado nas 

fiscalizações realizadas, a Agência constatou o não cumprimento de obrigações de 

universalização para cada uma das concessionárias do STFC. Em todos os casos foi 

sugerido pela área técnica a instauração do Procedimento para Apuração de 

Descumprimento de Obrigação - Pado pelos indícios de descumprimento das 

obrigações. 

69. O gestor apresentou ainda a relação de fiscalizações de 2018 com o estágio de 

cada ação. São 60 ações de fiscalizações que já foram aprovadas ou encontram-se em 

alguma fase de execução. 

70. Dessa forma, considerando a priorização dada pelo Plano Operacional da 

Agência para o exercício de 2018, bem como os demonstrativos das ações de 

fiscalização realizadas em 2017 e em execução em 2018, considera-se que houve a 

priorização das fiscalizações das obrigações das metas de universalização e o 

conseguinte atendimento da recomendação. 

3. Necessidade de implantação de Metodologia que 
operacionalize a execução da Política de Gestão de Riscos 
aprovada pela Entidade.   

75. A Instrução Normativa – IN Conjunta MP/CGU no 01, de 10 de maio de 2016, 

estabeleceu que os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deveriam 

implementar, manter, monitorar e revisar o processo de gestão de riscos, compatível 
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com sua missão e seus objetivos. Conforme determinação do art. 17 da Norma, a 

política de gestão de riscos deveria ser instituída pelos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal em até doze meses a contar da publicação da IN Conjunta.  

76. No âmbito de auditoria realizada no primeiro semestre de 2017, cujo escopo foi 

a avaliação da atuação da Anatel na revisão do atual modelo de prestação do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado – STFC em regime público para uma possível prestação do 

serviço em regime privado10, foi observado que até aquele período não havia uma 

política de gestão de riscos instituída na Anatel.  

77. O que existia, até então, era o Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de 

Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações de 

Emergência e Estado de Calamidade. Contudo, ressalte-se que os riscos geridos nesse 

normativo são relacionados especificamente às infraestruturas críticas de 

telecomunicações, não abordando os riscos afetos aos objetivos institucionais da 

Agência.  

78. Assim, em virtude da determinação da IN MP/CGU nº 01/2016, foi 

recomendando à Anatel que elaborasse e aprovasse a política de gestão de riscos, 

estabelecendo diretrizes para a unidade de Auditoria Interna sobre a escolha do escopo 

e a periodicidade da avaliação dessa gestão.  

79. Conforme manifestação da Agência, de modo a atender à recomendação, foi 

instituída a Política de Gestão de Riscos da Anatel, por meio da Portaria nº 1.176 de 30 

de agosto de 2017.  

80. Em análise, observou-se que o normativo instituiu o Comitê de Gestão de Riscos, 

cuja formação será composta pelo Presidente da Anatel, que o presidirá, pelos 

Superintendentes da Agência e por Chefes de Assessorias. Além disso, foi observado 

que as competências do Comitê descritas no art. 11 da Política estão aderentes ao 

disposto no § 2º do art. 23 da IN MP/CGU nº 01/2016, como, por exemplo, a atribuição 

do Comitê de supervisionar o mapeamento e a avaliação dos riscos-chave que podem 

comprometer a prestação de serviços de interesse público e estabelecer limites de 

exposição a riscos globais da entidade, bem com os limites de alçada ao nível de órgão, 

processo ou atividade.  

81. Quanto ao conteúdo da Política aprovada pela Anatel, verificou-se que são 

ordenados os princípios, diretrizes e objetivos da Agência quanto à gestão dos riscos. 

Dentre os princípios e diretrizes está disposto a proteção da missão, visão e valores 

institucionais e o alinhamento aos objetivos do Plano Estratégico da Anatel.   

                                                      

10 Relatório de Auditoria nº 201700485  
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82. Ademais foi observado que a competência e responsabilidade pela efetivação da 

gestão de riscos na Entidade é atribuída ao Comitê de Gestão de Riscos, ao 

Superintendente Executivo, aos Gestores de Risco e aos servidores.  

83. Em que pese o exposto, foi observado que a Política não atendia à exigência 

prevista na IN Conjunta nº 01/2016 de detalhar ou orientar como serão realizadas 

questões relacionadas: à integração ao planejamento estratégico, aos processos e às 

políticas da organização; à periodicidade para identificação, avaliação, tratamento e 

monitoramento os riscos; à medição do desempenho da gestão de riscos; à integração 

das instâncias da entidade responsáveis pela gestão de riscos; à utilização de 

metodologia e ferramentas para o apoio à gestão de riscos; e ao desenvolvimento 

contínuo dos agentes públicos em gestão de riscos  

84. Sem embargo, a Política definiu que a operacionalização da Gestão de Riscos 

deverá ser descrita pela denominada Metodologia de Gestão de Riscos da Anatel, cujo 

conteúdo mínimo está descrito na Política. Essa Metodologia tem o potencial de definir 

os meios ou a maneira de como tratar as questões operacionais na gestão de riscos e, 

assim, poderá atender plenamente as obrigações previstas na IN Conjunta nº 01/2016.  

85. Na Política não é especificado o prazo para implantação da Metodologia de 

Gestão de Riscos. O art. 17 da Política apenas estabelece que em função da 

complexidade e abrangência dos temas sob responsabilidade da Agência, a 

implementação da Política como um todo será realizada em 36 meses a contar da data 

da sua publicação. Ou seja, a Agência teria até 30 de agosto de 2020 para implantar 

integralmente sua Política de Gestão de Riscos.  

86. Deve-se destacar, contudo, que esse lapso temporal para implantação da 

Política e todos os normativos correlatos, no qual se inclui a Metodologia, representa 

uma vulnerabilidade na gestão da entidade, considerando que durante esse tempo os 

riscos podem se concretizar e a Agência ainda não terá implementado os controles 

necessários para mitiga-los ou eliminá-los. 

87. Em manifestação mais recente, o gestor informa que as demais fases do 

gerenciamento de risco na agência, que envolvem a aprovação da Metodologia, serão 

executados em 2018, com previsão de conclusão para o 4º trimestre. 

88. A despeito dessa previsão, frisa-se a necessidade de a Agência adotar as medidas 

necessárias para a aprovação e instituição da Metodologia de Gestão de Riscos da 

Anatel, de forma a atender o teor da IN Conjunta e fortalecer o processo de gestão de 

riscos da Agência. 
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4. Atuação da Anatel na fiscalização de projetos de projetos de 
infraestrutura no âmbito do REPNBL - Redes.   

88. O Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para 

Implantação de Redes de Telecomunicações – REPNBL-Redes tem o objetivo de 

incentivar, por meio da desoneração de tributos federais, as empresas participantes a 

realizarem investimentos para implantação, ampliação e modernização das redes de 

telecomunicações.   

89. Para participar, as empresas interessadas submetem seus projetos de 

investimentos à Secretaria de Telecomunicações - SETEL do MCTIC (antigo Ministério 

das Comunicações) para uma avaliação de acordo com as diretrizes do Regime. Após a 

aprovação do projeto, as empresas solicitam habilitação junto à Receita Federal do 

Brasil. Uma vez habilitadas, as empresas podem executar seus projetos com suspensão 

do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o Programa de Integração Social 

(PIS) e da Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(Pasep).   

90. Essa suspensão de tributos somente é convertida em isenção pela Receita 

Federal, mediante a redução da alíquota a zero, após a conclusão do projeto pela 

empresa responsável e a respectiva aprovação do MCTIC. Caso contrário, a Receita 

Federal cancela a habilitação, obrigando o recolhimento dos tributos suspensos, 

acrescidos de multa e juros de mora, contados a partir da data de aquisição.      

91. No âmbito do REPNBL-Redes, conforme consta do art. 20 do Decreto nº 

7.921/2013, compete à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, quando 

demandada pelo MCTIC, fiscalizar a execução dos projetos de investimentos nas redes 

de telecomunicações realizados pelas empresas participantes do Regime em 

contrapartida aos incentivos fiscais recebidos.  

92. Assim, o MCTIC solicitou à Anatel a fiscalização de oito projetos decorrentes do 

REPNBL-Redes. Esse quantitativo representa pouco mais de 10% dos projetos 

finalizados, ou seja, aqueles cujas empresas responsáveis encaminharam o relatório 

final informando a conclusão do projeto. Além disso, esses projetos a serem fiscalizados 

pela Anatel equivalem a investimentos no montante de R$ 237,39 milhões, valor 

correspondente a 6,6% do total de investimentos dos projetos finalizados. 
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Gráficos 1 e 2 – Projetos fiscalizados pela Anatel em relação aos projetos finalizados  

 
Fonte: Nota Técnica nº 23.657/2017/SEI-MCTIC, de 27 de outubro de 2017.    

93. Observa-se que a parcela de projetos cuja fiscalização foi solicitada pelo MCTIC 

à Anatel é pouco representativa em relação ao valor total de projetos finalizados, ou 

seja, aqueles cujas empresas responsáveis encaminharam relatório final ao Ministério. 

Essa baixa representatividade decorre principalmente do considerável volume de 

projetos cuja prestação de contas foi previamente rejeitada pelo MCTIC, situação que 

dispensa a verificação in loco por parte da Agência.    

94. Em relação aos oito projetos fiscalizados pela Anatel, observa-se que estão 

distribuídos em quatro empresas diferentes. Uma dessas empresas realizou três 

projetos cujo montante aproximado é de R$ 35 milhões. A segunda empresa realizou 

dois projetos no valor total de R$ 1,2 milhão. A terceira empresa realizou outros dois 

projetos que somam a quantia de aproximadamente R$ 200 milhões. A quarta empresa 

realizou apenas um projeto de R$ 224 mil, valor pouco significativo quando comparado 

aos demais projetos fiscalizados pela Anatel, conforme representado nos gráficos a 

seguir.    
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 Gráficos 3 e 4 – Distribuição dos Projetos fiscalizados pela Anatel  

   
 Fonte: Nota Técnica nº 23.657/2017/SEI-MCTIC, de 27 de outubro de 2017.    

 

95. Ainda sobre as fiscalizações realizadas pela Anatel, verificou-se que a maior 

parte dos projetos (quatro) se encontra na região Sudeste, enquanto ao demais estão 

localizados na região Sul (dois projetos) e Centro-oeste (dois projetos). Entretanto, as 

regiões Sudeste e Centro-oeste concentram os projetos de maior materialidade, no 

valor total aproximado de R$ 91,9 milhões e R$ 144 milhões. Os projetos realizados na 

região Sul apresentam montante pouco significativo (R$ 1,25 milhão), quando com 

comparados com o valor dos projetos das regiões Sudeste e Centro-oeste.  

Gráficos 5 e 6 – Distribuição dos Projetos fiscalizados pela Anatel  

 
Fonte: Nota Técnica nº 23.657/2017/SEI-MCTIC, de 27 de outubro de 2017.    

96. Essas fiscalizações realizadas pela Anatel verificaram basicamente quatro 

aspectos dos projetos realizados pelas empresas participantes do REPNBL-Redes: (i) 

evidência geográfica da rede conforme o projeto aprovado pelo MCTIC e sua 

abrangência (nacional, regional, estadual, municipal ou local-bairros); (ii) tráfego de 

informações pela rede ou potencial para trafegar informações; (iii) no caso de redes de 

acesso metálico, atendimento aos requisitos mínimos de velocidade de dados para o 
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usuário final (10 Mbps para acesso por cabo de par trançado ou 20 Mbps para aceso 

por cabo coaxial); e (iv) regularidade fiscal da empresa junto ao Fundo de Fiscalização 

das Telecomunicações – FISTEL;    

97. No que se refere aos resultados dessas fiscalizações, observa-se que, de um 

modo geral, foi possível evidenciar geograficamente as redes de telecomunicações 

implementadas pelas empresas participantes do REPNBL-Redes, bem como o 

respectivo tráfego de dados, seja de forma efetiva ou potencial. Em relação ao 

desempenho dessas redes, observou-se que, em alguns casos, não foi possível aferir a 

velocidade mínima de transmissão dos dados devido às características dessas redes 

(redes que combinam acesso metálico com ótico, por exemplo). Quanto à regularidade 

fiscal, observa-se que uma parcela bastante representativa das empresas possui débitos 

junto ao FISTEL, porém algumas foram consideradas regulares em virtude da 

apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa decorrente da impetração 

de recurso com efeito suspensivo.      

Quadro 1 – Consolidação dos resultados das fiscalizações realizadas pela Anatel  
ID DO PROJETO  1451  1460  253  3400  2816  2748  5391  1597  
Foi possível evidenciar a rede 

geograficamente? 
SIM  N/A  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  

A rede trafega ou tem potencial para 

trafegar informação?  
SIM  N/A  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM  SIM   

A rede atende aos requisitos mínimos 

de velocidade de dados?11  
SIM  N/A  N/A  SIM  N/A  SIM  SIM  NÃO   

A empresa mantém regularidade junto 

ao FISTEL?  
SIM  SIM  SIM12  SIM2  NÃO  SIM2  SIM  NÃO  

Fonte: Checklists de fiscalização dos projetos disponíveis no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

conforme consulta realizada em 19/06/2018.    

98. Preliminarmente, cabe destacar que os principais parâmetros da atuação da 

Anatel nas fiscalizações decorrentes do âmbito do REPNBL-Redes constam de um de um 

check-list de fiscalização, elaborado em parceria com o MCTIC. Por meio desse 

instrumento, o MCTIC indicou quais as funcionalidades e os equipamentos dos projetos 

deveriam ser verificados pela Anatel. Essa verificação pode ser evidenciada de quatro 

maneiras: (i) a partir dos dados de fiscalizações já realizadas previamente pela Agência, 

que constataram previamente a existência do equipamento; (ii) remotamente, por 

meio dos sistemas da Anatel, sem necessidade de deslocamento; (iii) logicamente, por 

meio dos sistemas do fiscalizado; ou (iv) presencialmente.    

99. Contudo, a despeito do checklist de fiscalização formalizar a atuação coordenada 

entre o MCTIC e a Anatel, verificou-se que a fiscalização realizada pela Agência no 

                                                      

11 Aplicável somente a redes de acesso metálico, considerando 10Mbps para cabo de par trançado e 20 

Mbps para cabo coaxial  
12 A empresa possui débitos junto ao FISTEL, porém apresentou certidão positiva com efeitos de 

negativa obtida em decorrência da impetração de recurso com efeito suspensivo  
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âmbito do REPNBL-Redes não está amparada por um normativo interno que estabeleça 

os procedimentos operacionais específicos. Os próprios relatórios de fiscalização da 

Anatel evidenciam essa situação, conforme consta dos trechos destacados a seguir, a 

título de exemplo:  

“Devido a inexistência de um procedimento de fiscalização 

específico para o REPNBL, a equipe de fiscalização buscou uma 

forma para verificar a implantação do Projeto ID 253...” 

(RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ANATEL Nº 1165/2017/GR01).     

“Uma vez que as informações foram disponibilizadas, os agentes 

de fiscalização passaram a elaborar a metodologia de 

verificação em campo, com o objetivo de atender todos os itens 

presentes no checklist” (RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ANATEL 

Nº 0524/2017/GR04).     

100. Essa ausência de procedimentos operacionais específicos para o REPNBL-Redes 

pode representar uma oportunidade de melhoria para a atuação da Anatel, caso a 

vigência do Regime venha a ser prorrogada, ou até mesmo em novas políticas de 

incentivos fiscais com objetivos semelhantes. A elaboração desses procedimentos 

operacionais pela Anatel pode favorecer a qualidade dos relatórios de fiscalização 

decorrentes do REPNBL-Redes, sobretudo quanto à comparabilidade e verificabilidade 

das informações contidas nesses relatórios.     

101.  Ainda, cabe ressalvar que o checklist de fiscalização foi elaborado somente após 

o prazo final para conclusão dos projetos (31/12/2016), portanto não subsidiou o 

monitoramento do REPNBL-Redes, oportunidade em que se realiza o acompanhamento 

concomitantemente da execução dos projetos. Assim, o referido instrumento, 

juntamente com outras informações complementares repassadas pelo MCTIC à Anatel, 

tais como os relatórios finais elaborados pelas empresas, as notas fiscais dos 

equipamentos adquiridos com o incentivo fiscal, os desenhos esquemáticos dos 

projetos e arquivos georreferenciados, subsidiaram somente o ateste final do REPNBL 

– Redes, etapa em que se verifica a conclusão dos projetos pelas empresas 

participantes. 

102. Logo, a utilização desses checklists para acompanhar de modo pari-passu a 

execução dos projetos decorrentes de uma eventual prorrogação do REPNBL-Redes, ou 

até mesmo de novas políticas de incentivos fiscais com objetivos semelhantes, também 

representaria uma considerável oportunidade de melhoria para a atuação da Anatel. 

Esse acompanhamento concomitante permitiria identificar e sanar, de forma 

tempestiva, eventuais fragilidades nos projetos de investimentos nas redes de 

telecomunicações, que constituem o principal resultado do Regime, bem como a 

contrapartida esperada das empresas pelos benefícios fiscais usufruídos. 
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5. Controles Internos e Gestão de Riscos referentes ao REPNBL – 
Redes no âmbito da Anatel.   

103. O Ministério do Planejamento e a CGU estabeleceram, por meio da IN MP/CGU 

nº 01/2016, de 01 de maio de 2016, que todos os órgãos e entidades do Poder Executivo 

federal devem adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão 

de riscos, aos controles internos, e à governança. O referido normativo atribui à alta 

administração desses órgãos e entidades a responsabilidade por estabelecer, manter, 

monitorar e aperfeiçoar os controles internos, bem como aos demais funcionários e 

servidores a responsabilidade pela operacionalização desses controles.  

104. O controle interno, segundo a IN TCU nº 63/2010, pode ser definido como o 

conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos interligados, 

utilizados com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para 

que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam 

alcançados.   

105. Seguindo orientação do The Comitee of Sponsoring Organizations – COSO 

(Comitê das Organizações Patrocinadoras), organização americana sem fins lucrativos 

dedicada à melhoria dos relatórios financeiros por meio da ética, da efetividade dos 

controles internos e da governança corporativa, a IN MP/CGU nº 01/2016 estruturou os 

controles internos em cinco componentes: (a) ambiente de controle; (b) avaliação de 

risco; (c) atividades de controle; (d) informação e comunicação; e (e) monitoramento.    

106. A partir dessa definição, foram avaliados os controles internos relacionados à 

atuação da Anatel na política de incentivos fiscais decorrentes do Regime Especial de 

Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de 

Telecomunicações – REPNBL-Redes (Lei nº 12.715/2012), cujo objetivo é incentivar, por 

meio da desoneração de tributos federais, as empresas participantes a realizarem 

investimentos para implantação, ampliação e modernização das redes de 

telecomunicações.     

107. Em relação ao componente ambiente de controle, que compreende, entre 

outros fatores, a estrutura organizacional e a atribuição de responsabilidades, verificou-

se que a Portaria MC nº 55/2013 estabelece as principais competências da Anatel no 

âmbito do REPNBL-Redes. Dentre elas, destaca-se a fiscalização da execução dos 

projetos de investimentos apresentados pelas empresas que desejam participar do 

Regime, inclusive quanto à utilização ou incorporação dos bens e serviços adquiridos 

com os benefícios do REPNBL-Redes. Contudo, cabe destacar que essa fiscalização 

realizada pela Anatel depende de demanda do MCTIC (antigo Ministério das 

Comunicações). Assim, a atuação da Agência está condicionada a uma análise prévia do 

Ministério, fato que evidencia a necessidade de uma atuação coordenada.  
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108. Nesse sentido, os checklists de fiscalização, elaborados conjuntamente pelo 

MCTIC e pela Anatel, estabelecem os principais parâmetros de atuação da Agência, 

mitigando a possiblidade de divergência entre as informações constantes dos relatórios 

de fiscalização e aquelas necessárias ao ateste final, momento em que o Ministério 

verifica a adequada execução dos investimentos realizados para a implantação, 

ampliação ou modernização das redes de telecomunicações.  

109. Assim, por meio do fornecimento de informações úteis, a Anatel atua no sentido 

de mitigar o risco de o MCTIC realizar um ateste final inadequado, devido à aprovação 

de investimentos executados em desacordo com REPNBL-Redes ou decorrente da 

reprovação de investimentos realizados em conformidade com o Regime. Essa 

possibilidade de um ateste final inadequado, constitui um dos principais objetos do 

componente do controle interno denominando avaliação de risco, que é o processo 

permanente da identificação e análise dos riscos relevantes que impactam o alcance 

dos objetivos REPNBL-Redes no âmbito da Anatel, além de determinar a resposta 

adequada.  

110. Ainda sobre o risco de um ateste final inadequado, os checklists de fiscalização 

contribuem para reduzir a probabilidade de sua ocorrência, uma vez que apresentam 

múltiplas possibilidades para verificação da presença dos equipamentos adquiridos com 

os incentivos fiscais do REPNBL-Redes nos projetos executados pelas empresas: (i) a 

partir de dados de fiscalizações realizadas anteriormente; (ii) remotamente, por meio 

dos sistemas da Anatel, sem necessidade de deslocamento; (iii) logicamente, por meio 

dos sistemas do fiscalizado; ou (iv) presencialmente. Essa diversidade de opções 

contribui para a melhoria do componente atividades de controle, que envolve as ações 

desenvolvidas para assegurar que os riscos sejam geridos, seja por acontecerem em 

níveis aceitáveis, pela sua mitigação ou eliminação.  

111. Contudo, a despeito de os checklists de fiscalização reduzirem a possibilidade de 

ocorrência de uma fiscalização inconclusiva ou ineficaz, cabe destacar que, conforme 

tratado em ponto específico do presente relatório, não existe um procedimento 

operacional formalizado para as fiscalizações decorrentes do REPNBL-Redes no âmbito 

da Anatel. A elaboração desses procedimentos também poderia contribuir para a 

mitigação do risco de ateste inadequado, conferindo características de verificabilidade 

e comparabilidade às informações produzidas pela Agência no âmbito das fiscalizações 

decorrentes do REPNBL-Redes, além de proporcionar um ganho de eficiência nas 

fiscalizações realizadas.   

112. Esse potencial ganho de eficiência decorrente da elaboração de procedimentos 

de fiscalização específicos para o REPNBL-Redes poderia contribuir significativamente 

para o componente do controle interno chamado informação e comunicação, 

especialmente no que se refere à identificação, coleta e comunicação tempestiva das 

informações necessárias à eficácia e efetividade do Regime. Tal tempestividade poderia 
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contribuir não somente para o ateste final dos projetos, mas também para o 

acompanhamento concomitante de sua execução, viabilizando ajustes que maximizem 

o volume dos investimentos nas redes de telecomunicações.    

113. Cabe ressalvar que, devido ao quantitativo reduzido de projetos de 

investimentos concluídos, o MCTIC solicitou à Anatel a fiscalização de apenas oito 

projetos de investimentos. Sendo assim, considerando o atual panorama do REPNBL –

Redes, um ganho de eficiência na realização das fiscalizações poderia não contribuir 

significativamente para o alcance dos objetivos do Regime. Entretanto, a situação 

certamente seria diferente se os 1.860 projetos aprovados fossem concluídos pelas 

empresas beneficiárias.  

114. Diante do exposto, tendo em vista que a vigência do REPNBL-Redes se encerrou 

ao final de 2016, recomenda-se que as análises e oportunidades de melhoria destacadas 

anteriormente sejam consideradas em uma eventual prorrogação do Regime ou até 

mesmo em novas políticas de renúncia tributárias sob a responsabilidade do MCTIC 

cujos objetivos sejam semelhantes ao REPNBL-Redes. Nesse caso, destaca-se a também 

a importância do componente monitoramento, que consiste na revisão contínua e 

sistemática dos componentes supramencionados, visando a eficiência, eficácia e 

efetividade dos controles internos. 

6. Avaliação da conformidade das peças do Relatório de Gestão.   

115. Em relação à conformidade das peças, foi realizada análise comparativa entre o 

Relatório de Gestão da UPC e as orientações disponíveis no sistema e-Contas do TCU. 

116. Do exame, verificou-se que, de forma geral, a Unidade atendeu às orientações e 

determinações expressas pelo TCU, fazendo constar no Relatório todas as peças 

exigidas. Contudo, foram identificadas inconsistências nos itens 4.3.6, 5.5 e 7.4, que 

foram sanadas após a devolução do Relatório à Unidade.  

117. Quanto ao Rol de Responsáveis, a equipe de auditoria verificou que a Unidade 

preencheu as informações de acordo com o disposto na Instrução Normativa - TCU Nº 

63/2010 e nas orientações constantes do sistema e-Contas do TCU. 

7. Avaliação do cumprimento das recomendações emitidas pela 
CGU.   

118. Com base no acompanhamento contínuo das recomendações do Plano de 

Providências Permanente – PPP da Anatel, verificou-se que, ao longo do exercício de 

2017, a UPC atendeu a oito recomendações, enquanto 89 permaneceram pendentes de 

atendimento. Dessas, em 26 foi dado atendimento parcial, e, em 45, foi solicitado pela 

UPC a prorrogação do prazo de atendimento, o qual fora concedido. 
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8. Avaliação do cumprimento das determinações e 
recomendações do TCU.   

119. Verificou-se que não houve, no exercício de 2017, Acórdão exarado pelo TCU 

com determinação à CGU para acompanhamento de recomendação à Anatel. 
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RECOMENDAÇÕES 
1 - Que a Anatel envide esforços para a elaboração, aprovação e efetiva implementação 

da Metodologia de Gestão de Riscos da Anatel, prevista no art. 6º da Política de Gestão 

de Riscos da Anatel e aprovada pela Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017.  

Achado n° 3 

2 - (Revisão da recomendação ID 175251): Que, após o trâmite da proposta de decreto 

do Plano geral de Outorgas (PGO), a Agência demonstre que as contribuições da 

Consulta Pública nº 02/2017 foram analisadas e incorporadas (se pertinentes) no 

decreto.   

Achados n° 2  

3 - (Revisão da recomendação ID 175247): Que a Superintendência de Controle de 

Obrigações e quaisquer áreas correlatas promovam a revisão dos processos 

relacionados aos bens reversíveis, apresentando a documentação comprobatória 

quando da sua conclusão, de forma a demonstrar o aprimoramento do 

acompanhamento, das fiscalizações e do controle dos bens reversíveis.   

Achados n° 2  

4 - (Revisão da recomendação ID 175248): Considerando a possibilidade de mudança do 

regime de prestação do STFC e a obrigação de indenização às concessionárias de 

parcelas de investimentos dos bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados 

prevista no parágrafo único do art. 102 da Lei nº 9.472, de 19 de julho de 1997, 

recomenda-se à Anatel que estabeleça o método ou critério para que as concessionárias 

possam calcular a depreciação e amortização dos bens reversíveis para efeitos de 

indenização em qualquer normativo que a Agência julgar pertinente para tratamento da 

matéria. 

Achados n° 2  
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CONCLUSÃO 
120. Este Relatório objetivou avaliar a atuação da Anatel face às recomendações 

expedidas pela CGU no Relatório de Auditoria n° 201700485, cujo escopo estava 

relacionado à exposição a riscos que a Agência estaria sujeita face o processo de revisão 

do modelo de prestação do STFC.  

121. A motivação para a formulação dessas recomendações foi a verificação de 

ausência de um processo estruturado de gestão de riscos no âmbito da Agência; a 

inexistência de evidências que demonstrassem a prioridade de fiscalização dos bens 

reversíveis, bem como do cumprimento das obrigações de universalização do serviço 

fixo comutado para fins de orientar a formulação de políticas públicas voltadas à 

satisfação da demanda social; e a carência de definição clara dos critérios para a 

amortização e depreciação de bens reversíveis. Foram, então, expedidas oito 

recomendações. 

122. Em relação ao macroprocesso de gestão de riscos, verificou-se que foi expedida 

pela Anatel a sua Política de Gestão de Riscos, instituída por meio da Portaria nº 1.176, 

de 30 de agosto de 2017. Destaca-se que essa norma estabelece, em seu art. 18, que a 

Auditoria Interna deve manter um papel ativo em monitorar, examinar, avaliar, reportar 

e recomendar melhorias na adequação e eficácia do processo de gestão de riscos.  

123. Contudo, verificou-se a necessidade de implantação de metodologia que 

operacionalize a execução da Política de Gestão de Riscos aprovada pela Entidade. 

Observou-se que Agência teria até 30 de agosto de 2020 para expedir tal documento, 

de modo que esse lapso temporal, na visão da equipe de auditoria, pode representar 

uma vulnerabilidade na gestão da entidade, considerando que durante esse tempo os 

riscos podem se concretizar e a Agência ainda não terá implementado os controles 

necessários para mitiga-los ou eliminá-los. 

124. Assim, este relatório trouxe recomendação para que a Anatel envide esforços 

para a elaboração, aprovação e efetiva implementação da Metodologia de Gestão de 

Riscos da Anatel, prevista no art. 6º da Política de Gestão de Riscos da Anatel e aprovada 

pela Portaria nº 1.176, de 30 de agosto de 2017.  

125. Verificou-se, ainda, que o Conselho Diretor da Anatel adotou providências para 

viabilizar a formulação de estratégias de tratamento dos riscos presentes no Acórdão 

nº 3.076 Plenário-TCU. Essa estratégia foi concretizada por meio da submissão da 

proposta de decreto do Plano Geral de Outorgas à Consulta Pública nº 02/2017. Por 

meio do Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública (SACP), observou-se que a 

Consulta nº 02/2017, além da proposta de decreto, apresentou questionamentos 

relacionados aos riscos descritos no Acórdão nº 3076/2016-TCU-Plenário, com o intuito 

de instigar os consultados sobre o tema. Ademais, foi verificado o envio de 150 



 

32 
 

contribuições de diversos atores externos à Agência, tais como empresas de 

telecomunicações, associações de representantes de empresas dos setores, associação 

de defesa do consumidor e cidadãos.  

126. Desse modo, optou-se por revisar uma das recomendações expedidas para que, 

após o trâmite da proposta de decreto do Plano geral de Outorgas (PGO), a Agência 

demonstre que as contribuições da Consulta Pública nº 02/2017 foram analisadas e 

incorporadas (se pertinentes) no decreto. 

127. Quanto à fiscalização de bens reversíveis, notou-se, mediante manifestação 

apresentada, que a Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) iniciou a revisão 

dos processos de trabalho relativos a bens reversíveis, de modo a reforçar e intensificar 

a fiscalização e o controle sobre as informações fornecidas pelas empresas. Registra-se 

que a Agência tem adotado esforços para a priorização da fiscalização desses bens, 

evidenciado pelo aumento do número de ações realizadas em 2017.  

128. Dessa maneira, foi proposto, nesse trabalho, a revisão de recomendação, no 

sentido que o gestor apresente os resultados dos trabalhos promovidos pela SCO, de 

forma a evidenciar o aprimoramento dos processos de acompanhamento, fiscalização 

e controle dos bens reversíveis 

129. Ademais, ainda quanto a bens reversíveis, verificou-se que a Agência expediu o 

Despacho Decisório n° 183/2018/SEI/COUN/SCO, que orienta as concessionárias a 

apresentar, no caso de alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio das 

concessionárias de STFC, feita mediante anuência prévia, a matrícula do imóvel 

atualizada e registrada em cartório, no prazo de até trinta dias, contados da data de 

efetiva transferência da propriedade do imóvel, com o devido registro averbado. 

130. Contudo, quanto a critério uniforme a ser adotado pelas concessionárias de STFC 

no cálculo da depreciação dos bens reversíveis, a recomendação permanece pendente 

de atendimento. De modo a dar maior clareza à recomendação já expedida, optou-se 

por revisá-la da seguinte maneira: que Agência estabeleça o método ou critério de 

cálculo da depreciação e amortização dos bens reversíveis para efeito de indenização 

que porventura ocorrerá com a migração do regime de prestação do STFC. Ressaltou-

se, assim, o potencial efeito que esse cálculo pode ter para a União no caso de 

indenizações quando do encerramento do contrato de concessão.  

131. Quanto à fiscalização do cumprimento de obrigações de universalização, foi 

demonstrado a priorização de atividades de fiscalizações relacionadas ao tema no Plano 

Operacional (Tático) da Agência para o exercício de 2018. Elencam-se no Plano 

subtemas de priorização para fiscalização, tais como Massificação de acesso – 

Instalação e funcionamento e Massificação de acesso – Backhaul, dentre outros que 

tratam sobre obrigações do STFC. O gestor apresentou ainda a relação de fiscalizações 
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de 2018 com o estágio de cada ação. São sessenta ações de fiscalizações que já foram 

aprovadas ou que se encontram em alguma fase de execução. Dessa forma, considerou-

se que houve a priorização das fiscalizações das obrigações das metas de 

universalização e o conseguinte atendimento da recomendação. 

132. Por fim, quanto à atuação da Anatel na fiscalização dos projetos aprovados no 

âmbito do REPNBL – Redes, que também compôs o escopo desse trabalho, observou-

se que, de um modo geral, foi possível evidenciar geograficamente as redes de 

telecomunicações implementadas pelas empresas participantes do programa, bem 

como o respectivo tráfego de dados, seja de forma efetiva ou potencial.  

133. Contudo, deve ser considerado que a atuação da Anatel está condicionada à 

solicitação do MCTIC. Assim, apesar de a Agência ter fiscalizado todos os projetos 

demandados pelo Ministério, cabe destacar que esses projetos representam apenas 

6,6% do valor total dos investimentos dos projetos finalizados. Portanto, a partir dos 

dados analisados, não é possível extrapolar as conclusões sobre o desempenho da 

Anatel no âmbito do REPNBL-Redes para situações em que o volume de projetos a 

serem fiscalizados seja consideravelmente maior. 

134.  Em relação ao desempenho dessas redes, observou-se que, em alguns casos, 

não foi possível aferir a velocidade mínima de transmissão dos dados devido às 

características dessas redes (redes que combinam acesso metálico com ótico, por 

exemplo). Quanto à regularidade fiscal, observa-se que uma parcela bastante 

representativa das empresas possui débitos junto ao FISTEL, porém algumas foram 

consideradas regulares em virtude da apresentação de certidão positiva com efeitos de 

negativa decorrente da impetração de recurso com efeito suspensivo.       

135. Cabe ressaltar que a fiscalização realizada pela Agência no âmbito do REPNBL-

Redes não esteve amparada por um normativo interno que estabelecesse os 

procedimentos operacionais específicos. Assim, caso haja prorrogação do Regime, uma 

oportunidade de melhoria a ser considerada seria estabelecer tais procedimentos, 

visando um aumento da eficiência na atuação da Agência, bem como da padronização 

dos resultados das fiscalizações.   

136. Mediante esses fatos apresentados, conclui-se que a Anatel vem empreendendo 

esforços no atendimento das recomendações que expuseram riscos que a Entidade 

estaria vulnerável face a processo de revisão do modelo de prestação do STFC. 
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ANEXOS 

1) MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

1.1) Manifestações do item 2 deste Relatório de Auditoria 

1.1.1) Memorando nº 61/2018/SEI/CPAE/SCP, de 26 de julho de 2018, encaminhado 
pelo Ofício nº 58/2018/SEI/AUD-Anatel, de 27/07/2018. 

1. Em atenção ao Memorando-Circular nº 41/2018/SEI/AUD, o qual solicita 
posicionamento acerca das recomendações à ANATEL postas pela Controladoria Geral 
da União - CGU no âmbito do supracitado relatório, segue posicionamento acerca do 
item destinado a esta Superintendência de Competição - SCP, qual seja "Que a Anatel 
adote instrumentos, como consultas públicas, assegurando o envolvimento de 
stakeholders, para a validação de metodologia de cálculo do saldo de desoneração 
regulatória proposta pela consultoria especializada". 

2. Esclarecemos que o referido questionamento foi inicialmente endereçado no Informe 
nº 90/2017/CPAE/SCP (SEI 2231683), constante do Processo nº 53500.047989/2017-05 
e datado de 19/12/2017. Na oportunidade, informou-se que: 

Quanto à realização de Consulta Pública, informamos que a proposta de 
metodologia de cálculo elaborada encontra-se em análise pela Procuradoria Federal 
Especializada - PFE da Anatel juntamente com a minuta do Regulamento de 
Adaptação, no âmbito do Processo nº 53500.015702/2016-99, a fim de que seja 
submetida à Consulta Pública, em conformidade com os art. 39, §2º, art. 40, inciso 
VII, e art. 59 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013. 
Ressaltamos ainda que o mesmo Regimento Interno já disciplina o procedimento de 
recebimento e análise de contribuições à proposta, não prevalecendo assim, no 
nosso entendimento, os riscos apontados. 

Quanto ao risco de monopólio da Consultoria Advisia, no que tange ao modelo 
regulatório brasileiro, esclarecemos que a preferência pela contração de uma 
empresa que já possuía conhecimento do Modelo de Custos da Anatel deveu-se 
exclusivamente à urgência em obter os produtos contratados, dado que à época 
havia expectativa de iminente aprovação de alteração legislativa possibilitando a 
realização da migração de regime de prestação ora em comento. Desta forma, não 
há que se falar em exclusividade ou monopólio da Consultoria Advisia em situações 
rotineiras e demandas futuras de evolução do Modelo de Custos ou da realização de 
planos de negócios de projetos de infraestrutura de telecomunicações. 

Quanto à recomendação exarada, repisa-se que a proposta de metodologia de 
cálculo elaborada já encontra-se em análise pela PFE para posterior envio ao 
Conselho Diretor da Anatel como proposta de Consulta Pública. 

Por fim, ressaltamos, como já relatado no Informe nº 54/2017/SEI/CPAE/SCP (SEI nº 
1820637), que a metodologia de cálculo elaborada no âmbito da contratação em 
comento, após escrutínio social, debate com o TCU e aprovação final pelo Conselho 
Diretor da Anatel, deverá ser utilizada pela Anatel no caso concreto para o cálculo 
do saldo da migração de regime atribuído a cada uma das concessionárias de STFC. 
Ou seja, quem realizará o cálculo do saldo no caso concreto será a própria Anatel, 
utilizando para isso a metodologia aprovada e os dados de demanda, receitas e 
custos mais atuais disponíveis para cada concessionária. (Grifos nossos) 

2.1. Em análise posterior, visando à atualização de seu acompanhamento, a CGU 
requereu nova manifestação acerca da efe4vação das providências acima listadas. Na 
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esteira, conforme Memorando nº 58/2018/SEI/CPAE-SCP (SEI 2902137), esta SCP 
relatou em 02/07/2018 que "Tendo em vista a permanência da referida metodologia 
sob análise jurídica pela PFE, e não havendo alteração do último cenário relatado, 
entende-se que a recomendação encontra-se endereçada, ainda que sua demonstração 
efetiva somente possa ser avaliada pelos órgãos de controle quando concluídas todas as 
etapas regulares do processo normativo". Dada a ausência de movimentação 
subsequente, informamos que o cenário descrito permanece atual, estando o referido 
tema sob análise da PFE. Entretanto, cumpre aqui salientar que a proposta de 
Regulamento de Adaptação e Metodologia de Cálculo, que inicialmente estava sendo 
tratada pelo Processo nº 53500.015702/2016-99, passou a ser instruída em processo 
específico, qual seja o Processo nº 53500.056574/2017-14. 

1.1.2) Informe nº 93/2018/SEI/PRRE/SPR, de 27 de julho de 2018, encaminhado pelo 
Ofício nº 58/2018/SEI/AUD-Anatel, de 27/07/2018. 

3.1. Trata-se de solicitação da Auditoria Interna da Anatel para fornecimento de 
subsídios no sentido de tratar os pontos elencados pela Controladoria Geral da União 
no Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas da Anatel - Exercício 2017, 
conforme previsto no item 6.2.5. da Norma de Execução aprovada pela Portaria CGU/SE 
nº 500/2016. 

3.2. Por meio do Memorando-Circular nº 41/2018/SEI/AUD, de 20 de julho de 2018, foi 
solicitado a esta Superintendência de Planejamento e Regulamentação - SPR 
comentários a respeito do seguinte ponto: 

Que o Presidente da Anatel, com fundamento na competência estabelecida no art. 
19 da Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 01, de 10 de maio de 2016, 
estabeleça controles para garantir que a formulação de estratégias de tratamento 
para os riscos do Acórdão nº 3.076 Plenário – TCU considere como subsídio a análise 
e a avaliação de riscos de partes interessadas relevantes, públicas ou privadas, 
externas à Agência, também impactadas. 

3.3. Em 24 de julho de 2018, por meio do Memorando nº 90/2018/SEI/AUD, a 
supracitada solicitação foi retificada, solicitando subsídios desta SPR quanto ao seguinte 
ponto: 

Que, após o trâmite da proposta de decreto do Plano geral de Outorgas (PGO), a 
Agência demonstre que as contribuições da Consulta Pública nº 02/2017 foram 
analisadas e incorporadas (se pertinentes) no decreto. 

3.4. Sobre o tema, o Regimento Interno da Anatel prevê, em seu artigo 59, parágrafo 4º 
que as críticas e sugestões recebidas durante a Consulta Pública serão analisada, 
consolidadas em documento próprio a ser enviado à autoridade competente. Este 
documento deverá ser anexado aos autos do processo administrativo, contendo as 
razões para sua adoção ou rejeição, e permanecerá à disposição do público na Biblioteca 
e na página da Agência na Internet. 

Art. 59 (...) 

§ 4º As críticas e as sugestões encaminhadas e devidamente justificadas deverão ser 
consolidadas em documento próprio a ser enviado à autoridade competente, 
anexado aos autos do processo administrativo da Consulta Pública, contendo as 
razões para sua adoção ou rejeição, e permanecerá à disposição do público na 
Biblioteca e na página da Agência na Internet. 
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3.5. Em linha com o previsto acima, a Portaria nº 927, de 5 de novembro de 2015, do 
Conselho Diretor, que aprovou o processo de regulamentação no âmbito da Anatel, 
estabelece que é responsabilidade da equipe de projeto: 

Art. 12. São responsabilidades da Equipe de Projeto: 

(...) 

VIII - avaliar a pertinência das contribuições, sugestões e recomendações recebidas 
em Consulta Interna, Consulta Pública, Audiência Pública e de órgãos externos, 
elaborando proposta de comentários da Anatel; e, 

IX - revisar e tornar disponíveis os comentários da Anatel às contribuições recebidas 
na Consulta Pública, em até 30 (trinta) dias após a publicação da Resolução no Diário 
Oficial da União. (Grifos nossos) 

3.6. A referida portaria pode ser consultada na página da Anatel na internet, na parte 
destinada à Agenda Regulatória da Anatel 
(http://www.anatel.gov.br/setorregulado/agenda-regulatoria). 

3.7. O procedimento acima vem sendo adotado por esta Superintendência de 
Planejamento e Regulamentação, que no prazo estabelecido acima, publica as respostas 
a todas as contribuições recebida na página da Agência na internet, por meio do Sistema 
de Acompanhamento de Consulta Pública (http://sistemas.anatel.gov.br/sacp). O 
mesmo procedimento será adotado tão logo o processo referente à Consulta Pública nº 
2/2017 seja concluído. 

3.8. Por fim, com relação ao item sobre o estabelecimento de "método ou critério para 
que as concessionárias possam calcular a depreciação e amortização dos bens 
reversíveis de forma padronizada", designado a esta SPR por meio do Memorando-
Circular nº 41/2018/SEI/AUD para resposta conjunta com a Superintendência de 
Controle de Obrigações - SCO, salientamos que a resposta será informada em 
documento elaborado pela SCO. 

4. CONCLUSÃO 

4.1. Sugerimos o encaminhamento do presente Informe à Auditoria Interna da Anatel 
para resposta das questões destinadas a esta Superintendência de Planejamento e 
Regulamentação por meio do Memorando-Circular nº 41/2018/SEI/AUD (SEI nº 
2978423) e do Memorando nº 90/2018/SEI/AUD (SEI nº 2990772). 

1.1.3) Informe nº 383/2018/SEI/COUN/SCO, de 27/07/2018, encaminhado pelo Ofício 
nº 59/2018/SEI/AUD-ANATEL, de 30/07/2018. 

Tendo em vista o Memorando-Circular nº 41/2018/SEI/AUD, de 20 de julho de 2018, 
sobre o qual esta Superintendência foi instada a se manifestar acerca dos itens em 
destaque abaixo, apresentamos os esclarecimentos que se seguem. 

Que a Anatel apresente os documentos comprobatórios da revisão dos processos de 
trabalho relativos aos bens reversíveis que serão promovidos pela Superintendência 
de Controle de Obrigações, bem como das análises dos processos relacionados ao 
tema que serão elaboradas por grupo de trabalho a ser criado, de forma a demonstrar 
a estratégia de priorização das fiscalizações e o aprimoramento do controle dos bens 
reversíveis. 
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3.2. Em relação a presente recomendação informamos que os trabalhos de revisão dos 
processos de trabalho relacionados a bens reversíveis foram iniciados em 29 de maio de 
2018, com reunião de planejamento, como desdobramento dos trabalhos de melhoria 
da gestão do Superintendência de Controle de Obrigações, iniciado na primeira 
quinzena de maio. cf. antecipado à CGU pelo item 3.17 do Informe 336 (SEI n.º 2862596). 
A documentação do projeto está em elaboração, e assim que aprovada irá integrar o 
processo administrativo n.º 53500.034367/2018-90. Embora a documentação ainda 
esteja em produção, o intento é revisar todos os processos que envolvam de alguma 
maneira bens reversíveis. 

3.3. Cabe rememorar que Anatel solicitou 111 (cento e onze) ações de fiscalizações, dos 
quais foram concluídas efetivamente 99 (noventa e nove) fiscalizações. Este número é 
mais de cinco vezes maior que a quantidade de fiscalizações realizadas em 2015 e 2016, 
demonstrando a intensificação das ações relacionadas aos bens reversíveis, conforme 
tabela resumo abaixo: 

 Total Concluídas Não Concluídas Canceladas 

Criadas em 2015 7 7 0 0 

Criadas em 2016 13 12 1 0 

Criadas em 2017 111 99 6 6 

Criadas em 2018 21 8 13 0 

Total 152 126 20 6 

 

Que a Anatel estabeleça o método ou critério para que as concessionárias possam 
calcular a depreciação e amortização dos bens reversíveis de forma padronizada. 

3.4. Retomando-se a última manifestação sobre o assunto, esposada no Informe 336 
(SEI n.º 2862596), cabe reiterar que no presente momento o que está estabelecido é 
que a escolha regulatória proposta na Análise de Impacto Regulatório é o não 
regramento do cálculo e depreciação e amortização dos bens reversíveis. Tal indicativo 
técnico foi submetido à avaliação do Conselho Diretor da Anatel no Processo nº 
53500.056388/2017-85, que trata do processo normativo do novo Regulamento de 
Acompanhamento e Controle de Bens Reversíveis - RACBR, segundo Relatório de Análise 
de Impacto Regulatório (2538578), específico para o tema, nos seguintes termos: 

Dentre as alternativas elencadas acima, poder-se-ia questionar em que medidas tais 
alternativas contribuem ou não para desincentivar ou evitar eventuais 
comportamentos oportunistas das concessionárias, no que concerne a possibilidade 
de ações sistêmicas ou de operações contábeis, regulares ou não, que venham a lhes 
proporcionar indenização em montante maior que o necessário. Ainda que nenhuma 
das alternativas tenha tal condão, é importante lembrar que as concessionárias têm 
o dever de expor os fatos conforme a verdade e prestar as informações que lhe 
forem requisitadas, nos termos dos incisos I e IV, art. 46, do Regimento Interno da 
Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013. Têm, ainda, a sua contabilidade 
auditada, anualmente, para fins de Certificação Sarbanes Oxley. Há, também, o 
acompanhamento, com possibilidade de fiscalização, realizado pela Agência sobre 
os bens reversíveis e que permite identificar eventuais comportamentos 
oportunistas. Nesse sentido, entende-se que tais mecanismos já existentes são 
suficientes para desincentivar ou evitar tais comportamentos, de tal maneira que 
não há de se falar em regulação para essas questões, neste momento. 

Outro aspecto que há de se avaliar, oportunamente, é a necessidade ou não de 
regulamentação dos aspectos relacionados à depreciação/amortização dos ativos. 
Há no arcabouço normativo específico para a contabilização algumas possibilidades 
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que permitem afetar o montante indenizável, inclusive em valor distinto, para uma 
concessionária ou outra. Cita-se, por exemplo, as possibilidades de escolha de 
métodos de depreciação, de revisão do prazo de vida útil, ou de reavaliação do valor 
dos ativos. Todos estes aspectos são amparados pelo normativo específico e 
influenciam no valor residual dos bens e consequentemente na indenização, 
merecendo a atenção da Anatel após a observação do comportamento das 
concessionárias, no que concerne à depreciação dos bens reversíveis passíveis de 
indenização. 

Que a Anatel demonstre que as fiscalizações estão sendo realizadas na quan:dade e 
na abrangência que permitam a suficiente avaliação sobre o atendimento das 
obrigações de universalização do STFC. Para efeito de atendimento da recomendação, 
sugere-se ao gestor apresentar a síntese dos PAC de 2017 após a análise da Gerência 
de Controle de Obrigações de Universalização e de Ampliação do Acesso (COUN), bem 
como apresentar um breve resumo sobre as ações de fiscalizações efetivamente 
realizadas em 2018 até o momento, evidenciado quais foram as verificações realizadas 
e quais foram as principais obrigações não atendidas pelas concessionárias. 

3.5. Em atendimento ao solicitado pela CGU, apresentamos a síntese dos Procedimentos 
de Acompanhamento e Controle de 2017 sobre as obrigações de universalização 
analisados em 2018, demonstrando que as ações de acompanhamento abrangem, de 
modo suficiente, todas as concessionárias do STFC: 

3.5.1. SERCOMTEL (53500.065856/2017-11), analisado no Informe nº 339/2018 
/SEI/COUN/SCO (SEI n.º2875703): 

Diante de todo o exposto, propõe-se que seja instaurado Procedimento para 
Apuração de Descumprimento de Obrigação (Pado) pelos indícios de 
descumprimento ao: 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender no prazo máximo de sete dias a 43 
solicitações de instalação de acesso individual residencial, não residencial e tronco. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por cancelar indevidamente 7 solicitações de acesso individual 
residencial, não residencial e tronco. 

Art. 6º, parágrafo único, por não atender no prazo máximo de sete dias a 11 
solicitações de acesso individual para estabelecimentos de ensino regular, 
instituições de saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus 
públicos, órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos do Ministério 
Público e órgãos de defesa do consumidor. 

Art. 8º do PGMU, por não atender no prazo máximo de sete dias a 20 solicitações de 
acessos individuais na modalidade AICE. 

Art. 9 do PGMU C/C art. 8º do Anexo da Resolução n.º 622, de 23 de agosto de 2013, 
por não comprovar o atendimento à solicitação de Protocolo número 
201707212921. 

Cumprida a determinação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 
3/2017/SEI/COUN5 /COUN/SCO sugere-se o arquivamento do presente Processo. 

3.5.2. ALGAR (53500.065855/2017-68), analisado no Informe nº 
357/2018/SEI/COUN/SCO (SEI n.º 2916256): 

Diante de todo o exposto, propõe-se que seja instaurado Procedimento para 
Apuração de Descumprimento de Obrigação (Pado) pelos indícios de 
descumprimento ao: 
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Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender no prazo máximo de sete dias a 29.319 
solicitações de instalação de acesso individual residencial, não residencial e tronco, 
sendo: 

4.311 solicitações foram atendidas em prazo superior aos sete dias - 893 solicitações 
indicadas no Anexo VI - SEI 2798729; 22 indicadas no Anexo VII - SEI 2798730; 206 
indicadas no Anexo X – SEI 2798736; 1.808 indicadas no Anexo XII - SEI 2798739 e 
1.382 indicadas no Anexo XIII - SEI 2798740. 

25.008 solicitações foram canceladas - 1.017 indicadas no Anexo XIV - SEI 2798741; 
11.117 indicadas no Anexo XV - SEI 2798742 e 12.874 indicadas no Anexo XVI - SEI 
2798743. 

Art. 10 do PGMU, por não assegurar a densidade de 4,0 TUP/1000 Hab em 23 
municípios, listados na tabela do item 3.17. 

Sugere-se que a verificação do cumprimento do art. 6º, parágrafo único inciso II do 
7º art. 8º art. 13, parágrafo único e art. 14 do PGMU seja objeto de apuração em PAC 
a ser instaurado. 

Cumprida a determinação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 
2/2017/SEI/COUN5 /COUN/SCO sugere-se o arquivamento do presente Processo. 

3.5.3. VIVO (53500.065854/2017-13), analisado no Informe nº 
343/2018/SEI/COUN/SCO (SEI n.º 2890953): 

Diante de todo o exposto, propõe-se que seja instaurado Procedimento para 
Apuração de Descumprimento de Obrigação - Pado pelos indícios de 
descumprimento ao: 

Art. 15, § 3º do PGMU, por não manter TUP instalado na localidade de São Bento 
(Araras/SP), conforme relatado nos itens 3.10 e 3.11 deste Informe. 

Ao art. 5º, § 1º do PGMU, por cancelar indevidamente a 1.812 solicitações de 
instalação de acesso individual, conforme relatado nos itens 3.14 a 3.22 e listadas no 
Anexo 4.1. 

Ao art. 5º, § 1º do PGMU, por atender a 60 solicitações de instalação de acesso 
individual em prazo superior aos sete dias, conforme relatado no item 3.21 e listadas 
no Anexo 4.2. 

Ao art. 5º, § 1º do PGMU, por não atender (em aberto), por mais de sete dias, a 
12.369 solicitações de instalação de acesso individual, conforme relatado nos itens 
3.14 a 3.22 e listadas no Anexo 4.3. 

Ao art. 5º, § 1º do PGMU por atender a 9 solicitações de instalação de acesso 
individual no prazo superior de sete dias, conforme relatado no item 3.25 e listadas 
no Anexo 4.4. 

Ao art. 5º, § 1º do PGMU por não atender a 24 solicitações de instalação de acesso 
individual no prazo superior de sete dias, conforme relatado nos itens 3.26 e 3.27 e 
listadas no Anexo 4.5. 

Ao art. 8º do PGMU, por cancelar indevidamente a duas solicitações de instalação 
de acessos individuais na modalidade AICE, conforme relatado no itens 3.14 a 3.22 e 
listadas no Anexo 4.1. 

Ao art. 8º do PGMU, por não atender (em aberto), por mais de sete dias, a 46 
solicitações de instalação de acessos individuais na modalidade AICE, conforme 
relatado no itens 3.14 a 3.22 e listadas no Anexo 4.3. 

Ao art. 8º do PGMU por não atender a 8 solicitações de instalação de acesso 
individual na modalidade AICE no prazo de sete dias, conforme relatado no item 3.25 
e listadas no Anexo 4.4. 
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Ao art. 8º do PGMU por não atender a 12 solicitações de instalação de acesso 
individual na modalidade AICE no prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 
3.26 e 3.27 e listadas no Anexo 4.5. 

Ao art. 9º do PGMU c/c art. 8º do Anexo da Resolução n.º 622, por não comprovar o 
atendimento a 16 solicitações de instalação de acesso individual na área rural no 
prazo de 90 dias, conforme relatado no item 3.29 e listadas no Anexo 4.6. 

Ao art. 10 do PGMU, por não assegurar a densidade de 4,0 TUP/1000 habitantes em 
81 municípios, conforme relatado nos itens 3.31 a 3.36 e listados no Anexo 4.7. 

Ao art. 13 do PGMU, por não instalar no prazo de sete dias 9 solicitações de 
instalação de TUP para estabelecimentos de ensino regular, das instituições de 
saúde, estabelecimentos de segurança pública, bibliotecas e museus públicos, 
órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos de defesa do 
consumidor, conforme relatado no item 3.25 e listadas no Anexo 4.4. 

Ao Art. 14 do PGMU, por não instalar no prazo de sete dias uma solicitação de 
instalação de TUP adaptado, conforme relatado no item 3.25 e listadas no Anexo 4.4. 

Ao art. 35 c/c art. 34, II do Anexo da Resolução n.º 598, por não adequar a capacidade 
de backhaul ao número de habitantes no município de Capela do Alto, conforme 
relatado nos itens 3.37 e 3.38. 

Ao art. 6º, § 2º do Anexo da Resolução n.º 560, por cancelar indevidamente 21 
solicitações de instalação de acesso individual FATB, conforme relatado no itens 3.14 
a 3.22 e listadas no Anexo 4.1. 

Ao art. 6º, § 2º do Anexo da Resolução n.º 560, por não atender (em aberto), por 
mais de 90 dias, a 5.633 solicitações de instalação de acesso individual FATB, 
conforme relatado no itens 3.14 a 3.22 e listadas no Anexo 4.3. 

Ao art. 42 do Anexo da Resolução n.º 632, de 7 de março de 2014, por não permitir 
o registro de duas solicitações por inadimplência, conforme relatado e identificado 
no item 3.28 e listadas no Anexo 4.5. 

Ao art. 50 do Anexo da Resolução n.º 598, por apresentar informações inconsistentes 
à Anatel, no sistema SGMU, conforme relatado no item 3.24. 

Cumprida a determinação do Despacho Ordinatório de Instauração n.º 
1/2017/SEI/COUN5 /COUN/SCO, sugere-se o arquivamento do presente Processo. 

3.5.4. OI (53500.065858/2017-00), analisado no Informe nº 359/2018/SEI/COUN/SCO 
(SEI n.º2924881): 

Diante de todo o exposto, propõe-se que seja instaurado Procedimento para 
Apuração de Descumprimento de Obrigação - Pado pelos indícios de 
descumprimento ao: 

Art. 5º do PGMU, por não disponibilizar o STFC individual nas e Engenho 
Cachoeirinha (Vitoria de Santo Antão/PE) e Ponto do Maneca (Eunápolis/BA), 
conforme relatado nos itens 3.5 e 3.6. 

Art. 5º do PGMU, por não disponibilizar o STFC individual em 9 localidades com mais 
de 300 habitantes, conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 3.11.1. 

Art. 11 do PGMU, por não garantir a distância máxima a TUP em 5 localidades, 
conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 3.11.2. 

Art. 15 do PGMU, por não instalar TUP em 22 localidades com mais de 100 
habitantes, conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 3.11.3. 

Art. 15, §3º do PGMU, por não disponibilizar pelo menos um TUP acessível vinte e 
quatro horas por dia em 3 localidades já atendidas somente com acesso coletivo do 
STFC, conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 3.11.4. 
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Art. 15 do PGMU c/c art. 25 do Anexo da Resolução nº 638/2014, pelo fato de que 
em 17 localidades o único TUP instalado permanecer inoperante por mais de 30 dias, 
conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 3.11.5. 

Art. 17 do PGMU, por não garantir em 20 localidades que todos os TUP instalados 
possuíam a capacidade de originar e receber chamadas locais e de longa distância 
nacional e internacional, conforme relatado nos itens 3.7 a 3.12 e listadas no item 
3.11.6. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 382 solicitações de acessos individuais de 
usuários das classes residencial (R), não residencial (NR) e tronco no prazo de 
máximo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.16 a 3.22 e listadas no Anexo 
4.3. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 2.300 solicitações de acesso individual no 
prazo de sete dias, conforme relatado nos itens a 3.23 e 3.24, listadas no 4.4 (SEI nº 
2941080). 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 230 solicitações de acesso individual no prazo 
de sete dias, conforme relatado nos itens a 3.23 e 3.24, listadas no Anexo 4.4. 

Art. 6º, parágrafo único de PGMU, por não atender a uma solicitação de acesso 
individual para estabelecimento de saúde, conforme relatado no item 3.23.3 e 
identificada no Anexo 4.4. 

Art. 8º do PGMU, por não atender a 3 solicitações de linha telefônica na modalidade 
AICE no prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.23.4 e 3.24.3 e listadas no 
Anexo 4.4. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 2.710 solicitações de acesso individual no 
prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.27 e 3.28 e listadas no Anexo 4.5. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 26 solicitações de acessos individuais no 
prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.30 a 3.32 e listadas no Anexo 4.6. 

Art. 6º, parágrafo único de PGMU, por não atender 36 solicitações de acessos 
individuais para estabelecimentos públicos no prazo de sete dias, conforme relatado 
nos itens 3.30 a 3.32 e listadas no Anexo 4.6. 

Art. 8º do PGMU, por não atender 4 solicitações de acessos individuais na 
modalidade AICE no prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.30 a 3.32 e 
listadas no Anexo 4.6. 

Art. 13 parágrafo único do PGMU, por não atender uma solicitação de instalação de 
TUP em estabelecimento público no prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 
3.30 a 3.32 e listada no Anexo 4.6. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender no prazo de sete dias 60 solicitações de 
instalação de acessos individuais, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 listadas no 
Anexo 4.7. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por cancelar indevidamente 55 solicitações de instalação de 
acessos individuais, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 listadas no Anexo 4.7. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por não comprovar o atendimento de 51 solicitações de 
instalação de acessos individuais, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 listadas no 
Anexo 4.7. 

Art. 6º parágrafo único do PGMU, por não atender no prazo de sete dias 5 
solicitações de instalação de acessos individuais para estabelecimentos públicos, 
conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 listadas no Anexo 4.7. 

Art. 13 parágrafo único do PGMU, por não atender no prazo de sete dias 15 
solicitações de instalação de TUP em estabelecimentos públicos, conforme relatado 
nos itens 3.33 a 3.36 listadas no Anexo 4.7. 
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Art. 1 parágrafo único do PGMU, por não atender no prazo de sete dias 15 
solicitações de instalação de TUP Adaptado, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 
listadas no Anexo 4.7. 

Art. 8º do PGMU, por não atender no prazo de sete dias 2 solicitações de instalação 
de acessos individuais na modalidade AICE, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 
listadas no Anexo 4.7. 

Art. 8º do PGMU, por cancelar indevidamente 2 solicitações de instalação de acessos 
individuais na modalidade AICE, conforme relatado nos itens 3.33 a 3.36 listadas no 
Anexo 4.7. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por atender 5.069 solicitações de instalação de acessos 
individuais no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.37 a 3.41 e 
listadas no Anexo 4.8. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por cancelar indevidamente 7.811 solicitações de instalação 
de acessos individuais, conforme relatado nos itens 3.37 a 3.41 e listadas no Anexo 
4.8. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por não atender 12 solicitações de instalação de acessos, 
conforme relatado nos itens 3.37 a 3.41 e listadas no Anexo 4.8. 

Art. 6º, parágrafo único do PGMU, por atender 13 solicitações de instalação de 
acessos individuais para estabelecimentos públicos no prazo superior a sete dias, 
conforme relatado nos itens 3.37 a 3.41 e listadas no Anexo 4.8. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por cancelar indevidamente 3 solicitações de instalação de 
acessos individuais para estabelecimentos públicos, conforme relatado nos itens 
3.37 a 3.41 e listadas no Anexo 4.8. 

Art. 8º do PGMU, por atender 6 solicitações de instalação de acessos individuais 
modalidade AICE no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.37 a 
3.41 e listadas no Anexo 4.8. 

Art. 8º do PGMU, por cancelar indevidamente 3 solicitações de instalação de acessos 
individuais modalidade AICE, conforme relatado nos itens 3.37 a 3.41 e listadas no 
Anexo 4.8. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por atender 11 solicitações de instalação de acessos individuais 
no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.42 e 3.34 e listadas no 
Anexo 4.9. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por cancelar indevidamente 8 solicitações de instalação de 
acessos individuais, conforme relatado nos itens 3.42 e 3.34 e listadas no Anexo 4.9. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por não atender 1.323 solicitações de instalação de acesso 
individual, conforme relatado nos itens 3.45 a 3.48 e listadas no Anexo 10. 

Art. 5º, §1º do PGMU, por atender 864 solicitações de instalação de acesso individual 
em prazo superior aos sete dias, conforme relatado nos itens 3.45 a 3.48 e listadas 
no Anexo 10. 

Art. 6º, parágrafo único do PGMU, por não atender 6 solicitações de instalação de 
acesso individual para estabelecimentos públicos, conforme relatado nos itens 3.45 
a 3.48 e listadas no Anexo 10. 

Art. 6º, parágrafo único do PGMU, por atender 2 solicitações de instalação de acesso 
individual para estabelecimentos públicos em prazo superior aos sete dias, conforme 
relatado nos itens 3.45 a 3.48 e listadas no Anexo 10. 

Art. 8º do PGMU, por não atender 3 solicitações de instalação de acesso individual 
na modalidade AICE, conforme relatado nos itens 3.45 a 3.48 e listadas no Anexo 10. 
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Art. 8º do PGMU, por atender uma solicitação de instalação de acesso individual na 
modalidade AICE em prazo superior aos sete dias, conforme relatado nos itens 3.45 
a 3.48 e listadas no Anexo 10. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por atender 35 solicitações de instalação de acesso individual 
no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.49 a 3.51 e listadas no 
Anexo 11. 

Art. 5º,§1º do PGMU, por não atender 7 solicitações de instalação de acesso 
individual no prazo de sete dias, conforme relatado nos itens 3.49 a 3.51 e listadas 
no Anexo 11. 

Art. 8º do PGMU, por atender 2 solicitações de instalação de acesso individual na 
modalidade AICE no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.49 a 
3.51 e listadas no Anexo 11. 

Art 5º, §1º do PGMU, por atender 3.068 solicitações de instalação de acessos 
individuais no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e 
listadas no Anexo 12. 

Art 5º, §1º do PGMU, por cancelar 4 solicitações de instalação de acesso individuais, 
conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e listadas no Anexo 12. 

Art 6º, parágrafo único do PGMU, por atender duas solicitações de instalação de 
acessos individuais para estabelecimentos públicos no prazo superior a sete dias, 
conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e listadas no Anexo 12. 

Art 7º, parágrafo único do PGMU, por atender uma solicitação de instalação de 
acesso individual para portador de necessidades especiais no prazo superior a sete 
dias, conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e listadas no Anexo 12. 

Art 8º do PGMU, por atender 3 solicitações de instalação de acessos modalidade 
AICE no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e listadas 
no Anexo 12. 

Art 13, parágrafo único do PGMU, por atender 19 solicitações de instalação de TUP 
para estabelecimentos públicos no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos 
itens 3.55 a 3.66 e listadas no Anexo 12. 

ART 13, parágrafo único do PGMU, por não atender 9 solicitações de instalação de 
TUP para estabelecimentos públicos, conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e 
listadas no Anexo 12. 

Art 14, parágrafo único do PGMU, por atender uma solicitação de instalação de TUP 
Adaptado no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.55 a 3.66 e 
listadas no Anexo 12. 

Ao art. 5º,§1º do PGMU, por atender uma solicitação de instalação de acesso 
individual no prazo superior a sete dias, conforme relatado no item 3.68 e listada no 
Anexo 4.13. 

Ao art. 5º,§1º do PGMU, por não atender 11 solicitações de instalação de acesso 
individual, conforme relatado no item 3.68 e listadas no Anexo 4.13. 

Ao art. 5º,§1º do PGMU, por atender 13 solicitações de instalação de acesso 
individual no prazo superior a sete dias, conforme relatado nos itens 3.69 e 3.70 e 
listadas no Anexo 4.13. 

Ao art. 5º,§1º do PGMU, por não atender a 9 solicitações de instalação de acesso 
individual, conforme relatado nos itens 3.69 e 3.70 e listadas no Anexo 4.13. 

Ao art. 9º do PGMU C/C o Anexo da Resolução nº 622/2013, por não atender em até 
90 dias 3 solicitações de instalação de acessos individuais na área rural, conforme 
relatado nos itens 3.71 a 3.81 e indicadas no item 3. 75. 
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Ao art. 9º do PGMU C/C o Anexo da Resolução nº 622/2013, por não comprovar o 
atendimento de 196 solicitações de instalação de acessos individuais na área rural, 
conforme relatado nos itens 3.71 a 3.81 e listadas no Anexo 4.14. 

Art. 10 do PGMU, por não garantir a densidade de 4,0TUP/1000 habitantes em 1.853 
municípios, conforme relatado nos itens 3.82 a 3.87 e listados no Anexo 4.15. 

Art. 34, §3º do Anexo da Resolução nº 598/2012, por não adequar a capacidade de 
backhaul à população em 7 municípios atendidos por tecnologia terrestre que 
constam do anexo I do Regulamento de Obrigações de Universalização, conforme 
relatado no item 3.89.1 e listados na tabela do referido item. 

Art. 35 do Anexo da Resolução nº 598/2012, por não adequar a capacidade de 
backhaul à população em 34 municípios, conforme relatado no item 3.89.2 e listados 
na tabela do referido item. 

Art. 34, §2º do Anexo da Resolução nº 598/2012, por implantar o backhaul com 
satélite em 4 municípios não previstos no anexo I do Regulamento de Obrigações de 
Universalização, conforme relatado no item 3.89.3 e listados na tabela do referido 
item. 

Art. 34 do Anexo da Resolução nº 598/2012, por não implantar o backhaul em 14 
municípios, conforme relatado no item 3.89.4 e listados na tabela do referido item. 

Sugere-se o encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 0176/2017/GR10 a 
área competente para que se apure o indício de descumprimento do item V da 
Cláusula 16.1 do Contrato de Concessão, conforme relatado no item 3.26. 

Sugere-se o encaminhamento do Relatório de Fiscalização nº 0083/2017/UO021 a 
área competente para que se apure a eventual ocorrência de óbice a fiscalização. 

Cumprida a determinação do Despacho Ordinatório de Instauração n.º 
5/2017/SEI/COUN5 /COUN/SCO, sugere-se o arquivamento do presente Processo. 

3.5.5. CLARO (53500.065857/2017-57), analisado no Informe nº 
362/2018/SEI/COUN/SCO (SEI n.º 2955857): 

Diante de todo o exposto, propõe-se que seja instaurado Procedimento para 
Apuração de Descumprimento de Obrigação - Pado pelos indícios de 
descumprimento ao: 

Art. 45, §2º do Anexo a Resolução nº 598/2012, por atender fora do semestre 
planejado 7 localidades, conforme relatado nos itens 3.18 e 3.19 e listadas na Tabela 
do item 3.19.1. 

Art. 16,§3º do PGMU por não atender em até 90 dias 27 locais, conforme relatado 
nos itens 3.18 e 3.19 e listados no Anexo 4.2 (SEI nº 2963309). 

Art. 16,§3º do PGMU por não comprovar o atendimento de 127 locais, conforme 
relatado nos itens 3.18 e 3.19 e listados no Anexo 4.2 (SEI nº 2963309). 

Ao art. 15,§2º do PGMU, por não instalar TUP na localidade de Castanheiro (Santa 
Isabel do Rio Negro/AM), conforme relatado nos itens 3.23 a 3.35. 

A Cláusula 26.1, VII, do Contrato de Concessão PBOA/SPB Nº 159/2011, por não 
cumprir determinação da Anatel, conforme relatado nos itens 3.23 a 3.35. 

Sugere-se, ainda a emissão de Despacho para: 

Indeferir o pedido para a retirada dos TUP feito pela concessionária, uma vez que 
não foram cumpridos os requisitos previstos nos incisos do art. 66 do ROU, conforme 
relatado nos itens 3.8 a 3.12. 

Definir o saldo remanescente de 179 TUP para o cumprimento do art. 16 do PGMU, 
conforme relatado nos itens 3.36 e 3.37. 
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Cumprida a determinação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 
4/2017/SEI/COUN5 /COUN/SCO, sugere-se o arquivamento do presente Processo. 

3.6. Em relação as fiscalizações realizadas no ano de 2018 até o presente momento, 
encaminhamos planilha (SEI n.º 3004119) atualizada até 24/07/2018, com o estágio de 
cada ação de fiscalização, ressaltando que a análise dos relatórios para apresentação de 
panorama das infrações verificadas só será concluído no 1T de 2019. 

1.2) Manifestações do item 3 deste Relatório de Auditoria 

1.2.1) Memorando nº 63/2018/SEI/SUE, de 31 de julho de 2018, encaminhado pelo 
Ofício nº 60/2018/SEI/AUD-ANATEL, de 31 de julho de 2017. 

1. Reporto-me ao Memorando-Circular 41 (2978423) por meio do qual se solicitam 
subsídios para posicionamento institucional acerca dos pontos apresentados pela CGU 
em seu Relatório Preliminar de Auditoria Anual de Contas da Anatel - Exercício 2017. 

2. Sobre o assunto, esclareço que se encontra em execução na Anatel o projeto de 
implantação do macroprocesso “Gerir Controles Internos e Riscos”. O projeto visa à 
concepção da estrutura para gerenciar riscos e à implementação do processo de gestão 
de riscos. A primeira fase desse projeto contemplou a instituição do Comitê de Gestão 
de Riscos e a aprovação da Política de Gestão de Riscos da Anatel, ambos por meio da 
Portaria 1.176, de 30 de agosto de 2017. A Política de Gestão de Riscos define, de forma 
clara, os princípios e diretrizes que norteiam toda a instituição no desempenho de 
atividades referentes à gestão de riscos e controles internos. 

3. As demais fases do projeto, que envolvem a aprovação da Metodologia de Gestão de 
Riscos e a execução das etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento e 
monitoramento de riscos, concentrar-se-ão nos eventos e incertezas que possam 
comprometer o alcance dos objetivos operacionais e estratégicos da Anatel e serão 
executadas durante este ano, com previsão de conclusão para o 4º trimestre, conforme 
previsto no Plano Operacional do Superintendente-Executivo (SUE) para o ano de 2018. 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201800667 

Unidade Auditada: Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

Ministério Supervisor: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) 

Município/UF: Brasília (DF) 

Exercício: 2017 

Autoridade Supervisora: Ministro Gilberto Kassab   

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2017 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, expresso a 

seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

O escopo dos trabalhos abordou a gestão de riscos da unidade, a revisão do 

modelo de prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, comumente 

conhecido como telefone fixo; bem como sua atuação na fiscalização de projetos de 

infraestrutura que obtiveram benefício fiscal no âmbito do Regime Especial de 

Tributação do Plano Nacional de Banda Larga – REPNBL. 

Constataram-se as seguintes situações que merecem a atenção da gestão: a 

necessidade de implantação de Metodologia de Gestão de Riscos, de modo a possibilitar 

a implantação da Política de Gestão de Riscos dentro do prazo previsto; e a ausência de 

definição acerca do critério de depreciação a ser adotado pelas concessionárias do Serviço 

Telefônico Fixo Comutado – STFC na contabilização dos bens reversíveis que compõem 

a Relação de Bens Reversíveis – RBR. Salienta-se que esta indefinição representa risco 

para União em eventual extinção dos contratos de concessão, dado que os bens não 

amortizados serão objeto de indenização, conforme a Lei Geral de Telecomunicações. 
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Ademais, observou-se que a Agência tem adotado esforços para a priorização 

da fiscalização dos bens reversíveis, por meio do aumento do número de ações realizadas 

em 2017 e a revisão dos processos de trabalho acerca do tema. Nessa mesma linha, foi 

demonstrado a intensificação dessas atividades de fiscalizações do cumprimento de 

obrigações de universalização, mediante a priorização de subtemas como Massificação 

de acesso – Instalação e funcionamento e Massificação de acesso – Backhaul, dentre 

outros que tratam sobre obrigações do STFC, no Plano Operacional (Tático) da Agência 

para o exercício de 2018. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria.  

Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as 

peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 

8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo 

sistema. 

 

Brasília/DF, 19 de setembro de 2018 

 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Econômicas e de Produção 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201800667 
Unidade Auditada: Agência Nacional de Telecomunicações-Sede 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACÕES E 
COMUNICAÇÕES 

Município (UF): DF 

Exercício: 2018 
 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01 janeiro de 2017 
e 31 de dezembro de 2017 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente 
aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foi registrado o seguinte achado (constatação) relevante para o qual, 
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos 
de gestão de agentes do Rol de Responsáveis: 

- Necessidade de implantação de Metodologia que operacionalize a execução da 

Política de Gestão de Riscos aprovada pela Entidade (Item 3).   

4. Neste caso, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram 
recomendadas medidas saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos 
integrantes do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

6. Ressalta-se que, dentre os responsáveis certificados por Regularidade, há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria 
de contas, definido conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 163/2017. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2018. 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida por: COORDENADORA-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DAS 
ÁREAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 
 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 


