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INTRODUÇÃO 

1. Cuidam os autos de representação formulada por unidade técnica do TCU, no âmbito da 

então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Aviação Civil e Comunicações 
(SeinfraAeroTelecom), atual Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações 
e de Mineração (SeinfraCOM), em face de possíveis irregularidades na potencial celebração de 

Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). 

HISTÓRICO 

2. No segundo semestre de 2015, o TCU realizou uma auditoria operacional, conforme 
processo TC 023.133/2015-5, com o objetivo avaliar a atuação da Anatel na garantia e melhoria da 

qualidade da prestação dos serviços de telefonia móvel no Brasil. Nesse processo, foram solicitados 
à Anatel diversos documentos, incluído as cópias dos processos administrativos sobre os TACs a 
serem firmados sobre o tema.  

3. Nesses documentos foram verificados indícios de irregularidades na atuação da Anatel, 
que motivaram, em novembro de 2015, a abertura de representação no TCU que resultou em medida 

cautelar impedindo que fosse assinado o TAC de qualidade da empresa Oi (TC 033.413/2015-0, 
peça 10). A medida ainda se encontra vigente, conforme Acórdão 2.572/2016-TCU-Plenário, que 
sobrestou a apreciação de mérito do processo devido ao pedido de recuperação judicial do grupo Oi. 

4. Ocorre que, por meio dos documentos obtidos na referida representação, de notícias na 
mídia e de documentos públicos obtidos no próprio sistema eletrônico de processos da Anatel (SEI), 

verificou-se que estão em tramitação na Anatel diversos outros TACs, referentes a outros temas e 
outras operadoras, que apresentam também os indícios de irregularidades constatados no TAC da Oi. 

5. Diante desses dados, a unidade técnica do TCU formulou, em 28/7/2016 (peça 18), 

representação sobre o tema, propondo que fosse determinado cautelarmente à Anatel que se 
abstivesse de assinar TACs, de forma geral, até que fossem avaliadas pelo Tribunal as possíveis 

irregularidades encontradas. 

6. Por meio de despacho do dia 3/8/2016 (peça 22), o ministro relator da matéria decidiu 
conhecer da representação e, previamente à adoção da medida cautelar, determinou que a Anatel se 

manifestasse sobre as irregularidades apontadas pela unidade técnica do Tribunal. 

7. Em 15/8/2016, a Anatel respondeu aos questionamentos por meio do 

Ofício 60/2016/SEI/AUD-Anatel (peça 25). As respostas e os dados apresentados pela agência foram 
preliminarmente avaliados pela área técnica do TCU (peça 28), que concluiu que ainda se fazia 
necessário solicitar informações complementares à agência, com vistas a trazer maior transparênc ia 

ao mérito. Assim, foi realizada nova diligência junto à Anatel no dia 31/10/2016 (peça 30). 

8. A agência apresentou parte dos dados e das informações complementares solicitadas pelo 

TCU, avaliados na presente instrução, por intermédio dos Ofícios 85/2016/SEI/AUD-Anatel, de 
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17/11/2016 (peça 34), e 270/2016/SEI/PR-Anatel, de 21/11/2016 (peça 35). Alegando tratar-se de 
grande volume de informações e documentos a serem entregues, a agência solicitou prorrogação de 

prazo de quinze dias e entregou os dados requeridos em 30/11/2016, por intermédio do 
Ofício 88/2016/SEI/AUD-Anatel (peça 36). 

9. Entretanto, apesar de constarem no pedido de diligência, nem todos os documentos 

solicitados à Anatel foram entregues ao TCU, especialmente aqueles que fundamentaram e 
embasaram a análise da agência sobre o TAC do Grupo Telefônica/Vivo. Por isso, foram expedidas 

outras duas diligências à agência, em 8/12/2016 e em 27/1/2017 (peças 39 e 59), respondidas pela 
Anatel entre 20/12/2016 e 14/2/2017 (peças 45 - 47, 62, 63, 66-70). 

10. A unidade técnica do Tribunal, ao avaliar as respostas encaminhadas pela Anatel, 

verificou que a agência não encaminhou todos os elementos e dados solicitados, sendo necessária 
uma quarta diligência, realizada dia 10/3/2017 (peça 73), que propôs: 

(...) reiterar solicitação à Anatel que encaminhe todos os arquivos base necessários para permitir 
uma análise completa do chamado cenário de referência do modelo com respeito ao cálculo do 
VPL do TAC da Telefônica, uma vez que, mesmo após duas diligências requerendo o envio dessas 
planilhas, em 8/12/2016 e em 27/1/2017 (peças 39 e 59), a agência não atendeu à solicitação 
integralmente (peças 45-47, 62-63, 66-70). 

11. Após pedir prorrogação de prazo à quarta diligência realizada, a Anatel apresentou 
resposta (peças 80 a 84) em 27/3/2017, encaminhando alguns dos dados solicitados, e, por fim, 

pedindo o sobrestamento do presente processo de representação, pedido esse que será analisado em 
seção específica da presente instrução. 

12. Em 28/4/2017, a Anatel encaminhou um novo estudo de VPL, totalmente diferente de 

tudo que vinha sendo apresentado no âmbito desse processo, e manifestou sua desistência do pedido 
de sobrestamento, o que também será analisado na presente instrução. Além disso, mesmo sem o 

momento processual da tramitação da presente representação no TCU permitir que a agência tivesse 
acesso ao conteúdo da minuta de instrução de mérito da unidade técnica, o Conselho Diretor da 
agência aprovou, em 27/4/2017, algumas alterações pontuais que corrigiram algumas irregularidades 

que ainda serão tratadas nesta instrução, mas que eram objeto de propostas de determinação em 
minuta de mérito anterior ao recebimento desse ofício da Anatel. 

13. Deve ser registrado que, conforme informações encaminhadas pela agência, até dezembro 
de 2016, estavam em tramitação na Anatel um total de 37 pedidos de celebração de TAC, abrangendo 
inúmeros processos administrativos da agência, podendo chegar ao valor de R$ 9,1 bilhões (peça 25, 

mídia anexa “Anexo I – Relação de processos TAC”), conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Total de multas estimadas e aplicadas nos TACs em andamento na Anatel* 

Empresas com TACs 

em andamento na 

Anatel 

Valor Multas 

Estimadas 

Valor Multas 

aplicadas 
Valor Total 

Algar / CTBC R$ 33.327.083,72 R$ 17.780.962,28 R$ 51.108.046,00 

Claro R$ 377.139.051,05 R$ 2.203.224,27 R$ 379.342.275,32 

Local Int R$ 6.690,80 R$ - R$ 6.690,80 

Oi R$ 4.659.873.285,43 R$ 1.914.368.035,03 R$ 6.574.241.320,46 

Sercomtel R$ 2.369.094,06 R$ 12.563.320,78 R$ 14.932.414,84 

Telefônica ** R$ 1.210.520.183,27 R$ 560.109.684,98 R$ 1.770.629.868,25 

Tim R$ 377.131.126,87 R$ 14.048.472,58 R$ 391.179.599,45 

TOTAL R$ 6.660.366.515,20 R$ 2.521.073.699,92 R$ 9.181.440.215,12 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados presentes na peça 25, mídia anexa arquivo “Anexo I - Relação de 

processos TAC (0733991)” 
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* A previsão de multas acima foi elaborada utilizando-se os dados encaminhados pela Anatel em agosto de 2016, de 

forma que esse montante deve aumentar com a atualização dos valores e a inclusão de novos processos em cada 

TAC.  

**Como exemplo, cita-se o TAC da empresa Telefônica que em agosto de 2016 era de R$ 1,7 bilhão e atualmente 

se encontra em R$ 2,8 bilhões.  

14. Assim, diante da alta relevância, alto risco e alta materialidade dos TACs em tramitação 

na Anatel e daqueles que poderão ser posteriormente instaurados, passa-se a analisar o mérito da 
matéria. 

EXAME TÉCNICO 

15. A presente instrução aborda a análise de diversos macrotemas divididos nas seguintes 
seções: 

a) aspectos teóricos do instrumento TAC na doutrina, na legislação vigente e no 
regulamento de TACs da Anatel; 

b) irregularidades na negociação dos TACs no âmbito da Anatel; 

c) irregularidades nos dispositivos de ajustamento de conduta aplicáveis a todos os TACs; 

d) irregularidades nos dispositivos dos compromissos adicionais aplicáveis a todos os 

TACS; 

e) irregularidades e deficiências no acompanhamento e fiscalização dos TACs pela 

Anatel; 

f) irregularidades no procedimento de declaração de descumprimento do TAC e na 
execução das multas e do valor de referência do TAC; 

g) irregularidades e dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões nos dispositivos da 
minuta de TAC da operadora Telefônica; 

h) análise do pedido de sobrestamento e do seu posterior pedido de desistência feitos pela 
Anatel em um intervalo de trinta dias; 

i) ilegalidades e dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões identificados na atuação 

do Conselho Diretor da Anatel nos processos de aprovação do ato de desconto dos compromissos 
adicionais de todos os TACs e de aprovação do TAC da Telefônica. 

I. ASPECTOS TEÓRICOS DO INSTRUMENTO TAC NA DOUTRINA, NA LEGISLAÇÃO 

VIGENTE E NO REGULAMENTO DE TACS DA ANATEL 

I.1. Definição e características jurídicas do TAC 

16. O instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) está previsto no § 6º do art. 5º 
da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985.  

17. Carvalho Filho define TAC da seguinte forma (2001, p. 4): 

Podemos, pois, conceituar o dito compromisso como sendo o ato jurídico pelo qual a pessoa, 
reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, assume o 
compromisso de eliminar a ofensa através da adequação de seu comportamento às exigências 
legais. (sem grifos no original) 

18. De acordo com Neto (2003), um Termo de Ajustamento de Conduta consiste em um 

acordo entre partes que visam a impedir a continuidade de uma situação irregular na prestação de 
determinado serviço, em que os normativos e os regulamentos vigentes não estão sendo respeitados. 

19. Assim, trata-se de ato jurídico complexo, característico da Administração Pública, 
consensual e praticado entre a Administração e o administrado, com o objetivo de substituir, em 
determinada relação administrativa, uma conduta primariamente exigível por outra conduta 

secundariamente negociável, com a finalidade de possibilitar um melhor atendimento do interesse 
público (NETO, 2003). 
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20. Dito de outra forma, o termo de ajustamento é instrumento negocial que pode ser firmado 
por diversos órgãos e entidades legitimados pela Lei da Ação Civil Pública, como as autarquias, 

incluindo as agências reguladoras, conforme inciso IV do seu art. 5º. 

21. No caso do setor de telecomunicações, os Termos de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta (TAC) a serem firmados entre as prestadoras e a Anatel englobam todos os tipos de multas 

aplicadas pela agência reguladora, incluindo infrações ao contrato de concessão de telefonia fixa, aos 
regulamentos técnicos direcionados às concessionárias e/ou às autorizatárias de todos os serviços de 

telecomunicações e aos normativos relativos aos direitos dos usuários. 

22. De acordo com a alínea “c” do art. 2º e o art. 3º da Lei 5.070/1966, todas as multas da 
Anatel que forem arrecadadas devem ser destinadas aos seguintes fundos públicos setoriais: Fundo 

de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) e Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust). Assim, os valores transacionados nos TACs da Anatel correspondem a 

receitas da União que seriam destinadas às políticas do setor como um todo, mas que serão 
direcionadas para investimentos transacionados com as próprias prestadora, não raro após anos de 
cometimento de infrações. 

23. Essa é outra razão para a alta relevância atribuída ao processo de negociação e 
acompanhamento dos TACs na Anatel, uma vez que o interesse público na celebração do TAC 

somente será justificado se efetivamente houver: a proposição de investimentos que tragam benefício s 
significativos aos usuários; um controle tempestivo da realização desses compromissos; e um 
sancionamento efetivo e tempestivo no caso de descumprimentos. 

24. Ou seja, pelo princípio da supremacia do interesse público, o TAC não poderá ser firmado 
se os benefícios privados da prestadora, seja por deixar de quitar as multas aplicadas, seja pelos 
investimentos adicionais em rede que serão incorporados ao seu ativo, forem superiores ao benefíc io 

coletivo da sociedade. 

25. Essa mesma posição é defendida por Pinho e Cabral (2011, p. 79): 

Como é cediço, é vedada a prática de concessões no bojo do termo de ajustamento, pois este 

instrumento não se destina a proteger terceiro que não está agindo em consonância com as 
exigências legais .  

Convém ressaltar, ainda, que o compromisso não pode implicar na renúncia a direitos , pois 
como já dissemos, sendo os mesmos pertencentes à coletividade, torna-se evidente o caráter de 
indisponibilidade dos mesmos. 

Frisamos, uma vez mais, que pequenas concessões relativas à forma e ao prazo  para 
cumprimento das obrigações fixadas no termo, parecem-nos perfeitamente possíveis, posto que 
não implicam em transação acerca do direito material controvertido, mas em pequenos benefícios 
que, não só em nada comprometem a indisponibilidade do direito em questão, como ainda 

viabilizam a formação do ajuste  e, consequentemente, a reparação dos danos ocorridos e a 

tutela do interesse coletivo. (sem grifos no original) 

26. No âmbito da Anatel, foi elaborado regulamento específico para disciplinar diversos 
aspectos, procedimentos e critérios da elaboração, acompanhamento e sanção dos TACs a serem 

firmados com prestadoras de serviços de telecomunicações, o Regulamento de Celebração e 
Acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC), Resolução-

Anatel 629/2013 (peça 101). 

27. Segundo os incisos I e II do art. 13 do RTAC, o TAC da Anatel divide-se em duas partes 
principais: ajuste de conduta irregular e compromissos adicionais. 

28. A seção do ajuste de conduta corresponde à obrigação da prestadora de corrigir todas as 
condutas que infringiram a legislação e a regulamentação da agência e de reparar todos os usuários 
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atingidos por essas condutas, além de prevenir que a prestadora não continuará cometendo novas 
infrações desse tipo durante e após a vigência do TAC. 

29. Destaca-se que o ajuste das condutas infringidas é uma obrigação legal e regulamentar 
das operadoras, sendo que o TAC abre a possibilidade de haver um ajuste gradual para atingir o 
cumprimento integral de todas as metas e regulamentações da Anatel. 

30. Assim, não seria necessário exigir que as empresas detalhassem quais serão os projetos e 
as ações que serão adotadas para alcançar esse estágio de pleno cumprimento dos normativos 

vigentes. Entretanto, tanto no art. 17 do RTAC quanto nos votos que conduziram à aprovação de 
minutas de TAC no Conselho Diretor (peça 93), a Anatel optou por exigir que as prestadoras 
apresentem esse detalhamento para fins de acompanhamento e sanção no âmbito do TAC, conforme 

art. 17 do regulamento. 

31. Essa opção não invalida a necessidade de a agência verificar e exigir, durante a vigênc ia 

do TAC, o cumprimento de todos os normativos, ainda que de forma gradual, incluindo aqueles 
referentes aos dispositivos infringidos e sancionados nos Procedimentos de Apuração de 
Descumprimento de Obrigações (Pados) incluídos no TAC. 

32. A outra seção dos TACs da Anatel são os compromissos adicionais, que, conforme art. 18 
do RTAC, devem implicar benefícios a usuários e/ou melhorias ao serviço, com a execução de 

projetos de investimentos ou com a concessão temporária de benefícios diretos aos usuários.  

33. Ressalte-se que não se podem confundir os projetos referentes ao ajustamento obrigatório 
de conduta irregular com os investimentos dos compromissos adicionais pactuados com a prestadora 

no âmbito do TAC. Cessar conduta irregular e não reincidir é um dever legal de toda prestadora e 
deve ser cumprido independentemente da existência, ou não, de TAC firmado com a agência. Já os 
compromissos adicionais são definidos por ocasião da proposta de celebração de TAC e possuem a 

finalidade de garantir o atendimento do interesse público. 

34. Também cabe registrar que, de acordo com os arts. 2º, 3º e 6º, inciso VI, todos do próprio 

RTAC, o uso do TAC na atuação da agência configura-se como uma exceção, uma vez que o 
procedimento usual é fiscalizar as prestadoras e sancioná-las pelos seus descumprimentos da 
regulamentação vigente. Essa negociação, que permite trocar a arrecadação das multas ao Erário por 

compromissos de investimento da empresa e o ajuste da conduta indevida, requer uma motivação 
demonstrando a presença do interesse público na aceitação desta troca. 

35. Como descrito pelo Conselheiro Igor de Freitas, na sua análise da minuta de TAC da 
Telefônica (peça 93, p. 20): 

4.2.8.3. Como é sabido, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) é um 

instrumento jurídico que autoriza, excepcionalmente, nos casos expressamente autorizados 
por lei, os órgãos públicos legitimados a negociar a solução de conflitos  com a finalidade de 
criar as condições necessárias para a regularização de condutas ou para evitar a prática de 
condutas irregulares pelos infratores. (sem grifos no original) 

36. Entretanto, nos primeiros casos em tramitação na Anatel, observa-se que predomina uma 
opção por incluir um número elevado de processos, abrangendo as mais diversas temáticas, em um 

mesmo processo de TAC, resultando em valores totais da ordem de bilhões de reais. Tal conduta pode 
dificultar tanto o processo de negociação e definição dos investimentos quanto o necessário 
acompanhamento e eventual sanção no âmbito dos TACs. 

37. Conforme já abordado ao longo de outros trabalhos do TCU, como por exemplo na 
auditoria sobre a qualidade da telefonia móvel apreciada no Acórdão 2.333/2016-TCU-Plenário, a 

assunção de compromissos por parte das operadoras, como na proposta de TACs, também pode ser 
um instrumento adequado e eficaz para melhorar a qualidade da prestação dos serviços de 
telecomunicações. 
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38. Contudo, é fundamental que a execução desse instrumento seja acompanhada e 
fiscalizada corretamente e tempestivamente pela Anatel, além de não sofrer sucessivas alterações de 

metodologias de aferição das metas durante sua vigência e resultar em sanções efetivas e tempestivas 
para as empresas que descumprirem os compromissos firmados. Tais conflitos jurídicos e a baixa 
fiscalização da Anatel foram observados em outros casos, como no Plano de Melhoria de Qualidade 

da telefonia móvel e no acompanhamento dos condicionantes da fusão entre Brasil Telecom e Oi, 
analisados respectivamente nos Acórdãos 2.333/2016-TCU-Plenário e 2468/2010-TCU-Plenário, 

sendo o último objeto do acompanhamento no âmbito do TC 006.246/2012-5, pendente de 
julgamento. 

39. As condições pactuadas devem ser objetivas e precisas o suficiente para evitar a 

diversidade de interpretações no cumprimento, na fiscalização e na eventual aplicação de sanção na 
vigência do TAC, tanto por parte da agência quanto das prestadoras e de outros agentes, como o 

Ministério Público Federal, que poderá executar o TAC firmado pela Anatel conforme defende 
Mazzilli (2008, p. 336). Isso também é recomendado pelo Procurador do MPF Gavronski como uma 
boa prática para qualquer TAC a ser celebrado (2006, p. 122-123): 

O art. 21 da Resolução n. 87/2006 estabelece que o compromisso de ajustamento de conduta 
deverá conter: o nome e qualificação do responsável, a descrição das obrigações assumidas, o 

prazo para cumprimento das obrigações os fundamentos de fato e de direito e a previsão de 
multa cominatória no caso de descumprimento. 

Dois outros cuidados são relevantes: 

• todas as obrigações discriminadas de forma clara, específica e objetiva, inclusive quanto ao 
tempo e modo de cumprimento, porquanto, como título executivo, o compromisso deve ser 

líquido e certo para ser exigível; 

• formas de fiscalização e/ou acompanhamento do seu cumprimento  (envio de relatórios, 
realização de vistorias periódicas a cargo do Ministério Público ou de quem ele indicar etc.). (sem 
grifos no original) 

40. Cabe ressaltar que a regulamentação do TAC no âmbito da Anatel traz outra peculiaridade 

que pode afetar a efetividade do instrumento e dificultar o eventual sancionamento necessário em 
caso de descumprimento. 

41. Ao contrário do que ocorre com outras agências reguladoras, o RTAC estabelece que 

todos os processos sancionatórios que deram origem ao TAC serão arquivados após a assinatura do 
termo de ajustamento. Isso significa que eventuais descumprimentos parciais ou totais dos TACs não 

implicarão o retorno da tramitação dos Pados antigos, sendo a prestadora sujeita somente às multas 
previstas no próprio RTAC, o que pode se configurar um estímulo ao descumprimento e um benefíc io 
ilegal às operadoras se não houver um processo célere de execução por parte da agência. 

42. Esse tipo de atuação, com maior negociação da Anatel com os entes regulados, demanda 
ainda maior atenção da agência e maior esforço de fiscalização e acompanhamento para garantir sua 

efetividade. Caso contrário, corre-se o risco de as empresas comprometerem-se a cumprir metas, mas 
não as executarem integralmente na prática, à revelia da Anatel, que não será capaz de identificar e 
sancionar tempestivamente as operadoras.  

43. Ao optar por tal instrumento, a agência deve estabelecer as condições necessárias para ter 
razoável segurança de que será capaz de acompanhar e fiscalizar de forma adequada esses acordos, 

bem como que adotará, de forma tempestiva e efetiva, as ações sancionatórias previstas no 
instrumento. 

44. A principal sanção dos TACs é a execução judicial dos valores de multas previstos em 

seu texto, seguindo os procedimentos legais definidos no Código de Processo Civil (MAZZILLI, 
2008, p. 333). No caso da Anatel, conforme art. 14 do RTAC, o valor a ser executado é definido como 
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o chamado Valor de Referência (VR), composto pela soma de todas as multas aplicadas e estimadas 
referentes aos processos sancionatórios incluídos no TAC. 

45. Essa preocupação com a clareza e a objetividade da previsão das sanções no TAC foi, 
inclusive, manifestada pelo Procurador do MPF Alexandre Gavronski em sua contribuição durante a 
consulta pública que resultou no RTAC (peça 107, p. 3): 

3) A regulamentação [da Anatel] é tímida ao tratar do descumprimento do TAC, encerrando-
se na emissão de um Certificado de Descumprimento do TAC, quando ele se trata de título 
executivo, e, portanto, sujeito à execução; 

4) a regulamentação [da Anatel] parece desconsiderar que o TAC é título executivo previsto 

na Lei da Ação Civil Pública e, por isso, se submete ao seu regramento. 

À luz dessas preocupações tenho algumas críticas/sugestões/propostas específicas: 

1) a regulamentação do TAC proposta pela ANATEL, desconsiderando que ele próprio é um 
título executivo que deve prever cominações (art. 5º, §6º, LACP), disciplina as sanções com a 
terminologia “será aplicada multa”, como se a incidência da multa dependesse de decisão do 
Conselho. A multa do TAC deve integrar o próprio título executivo e tem finalidade 
cominatória, ou seja, assegurar o cumprimento. Não deve depender de nenhuma nova decisão. 
Assim, da regulamentação é importante que conste redação bem diversa, algo do tipo: “Deverá 
constar como cláusula obrigatória do TAC a previsão de multa cominatória equivalente a ...”. E 
não “Será aplicada multa: ...” (grifos diferentes do original) 

46. Conforme será abordado ao longo da presente instrução, em seção específica, tais 
problemas de previsão de sanções do TAC persistem no regulamento vigente e nos textos das minutas 

já analisadas pelo Conselho Diretor. 

47. Destaca-se que vários autores, como Menezes (2011), defendem que os TACs firmados 
por um legitimado podem ser executados por qualquer outro legitimado interessado, em especial o 

Ministério Público. Nas palavras de Mazzilli (2008, p. 332, 336): 

[...] Em suma, diante de seu caráter de garantia mínima, qualquer co-legitimado poderá 
discordar do compromisso e propor a ação judicial cabível. Ou mesmo tentar obter um 

compromisso de ajustamento mais abrangente  que o já existente. 

Se qualquer co-legitimado à ação civil pública ou coletiva não aceitar o compromisso de 
ajustamento tomado por um dos órgãos públicos legitimados, poderá desconsiderá-lo e buscar os 
remédios jurisdicionais cabíveis. [...] se um outro órgão público legitimado tomar um 
compromisso de ajustamento, isso não obstará a que o Ministério Público ajuíze a ação civil 

pública, caso entenda insuficiente a solução obtida no compromisso . 

[...] 

O título executivo firmado no compromisso de ajustamento de conduta pode ser executado  
por qualquer co-legitimado ativo à ação civil pública, e não somente pelo órgão público que o 

tomou. (sem grifos no original) 

48. Conforme esse entendimento, os TACs firmados pela Anatel também poderão ser 
executados pelo MPF em caso de descumprimento total ou parcial. Por essa razão, é fundamental que 
haja transparência quanto a todos os TACs firmados pela agência e seu estágio de cumprimento, para 

assegurar que a sociedade e os demais legitimados a propor execução do TAC possam saber 
tempestivamente sobre o grau de cumprimento das metas e compromissos pactuados em cada 

respectivo TAC. 

I.2. Fases de tramitação do TAC na Anatel 

49. De acordo com o Regulamento de TAC da agência, Resolução-Anatel 629/2013, de 

16/12/2013, a sequência de fases de tramitação prevista para o instrumento pode ser resumida em: 
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a) apresentação de requerimento de celebração de TAC por parte da prestadora, listando 
todos os processos administrativos sancionatórios que deseja incluir na negociação (art. 4º do 

regulamento); 

b) agência analisa o requerimento, verificando a presença do interesse público em 
celebrar o acordo, no prazo máximo de trinta dias (arts. 6º e 7º do regulamento); 

c) Anatel admite o requerimento, suspendendo a tramitação dos respectivos processos 
sancionatórios da prestadora até a aprovação final do TAC pelo Conselho Diretor. Duração limitada 

ao prazo máximo de quatorze meses (art. 8º do regulamento); 

d) a prestadora apresenta sua proposta de prazos e projetos de investimento para a 
correção das irregularidades e a execução de compromissos adicionais; 

e) fase de negociação entre Anatel e prestadora, na qual são discutidos todos os termos e 
condições do TAC, incluindo os projetos e compromissos de investimentos. Duração máxima de 420 

dias para os pedidos protocolados até 120 dias após a publicação do regulamento, e 240 dias para os 
demais casos (arts. 9º, caput e § 1º, e 38 do regulamento); 

f) área técnica da agência redige minuta de TAC; 

g) PFE analisa essa minuta e emite seu parecer, no prazo máximo de sessenta dias (art. 9º, 
§ 2º, do regulamento); 

h) área técnica adequa a minuta conforme as recomendações da Procuradoria ou justifica 
seu eventual entendimento de desnecessidade de proceder qualquer alteração. Em seguida, envia sua 
proposta final para o Conselho Diretor; 

i) o Conselho Diretor da Anatel analisa a minuta de TAC e aprova o instrumento, 
efetuando, ou não, alguma modificação nos termos propostos pela área técnica (art. 11, caput, do 
regulamento); 

j) a prestadora é notificada para manifestar, em até trinta dias, se deseja firmar o TAC nos 
termos aprovados pelo Conselho Diretor. Também deve pagar 10% do valor das multas aplicadas 

pela Anatel no âmbito dos processos admitidos no TAC, com exceção dos requerimentos de TAC 
protocolados até 120 dias após a publicação do Regulamento (arts. 11, § 1º, e 38, inciso IV, do 
regulamento); 

k) o TAC é assinado entre a Anatel e a prestadora, com vigência máxima de quatro anos 
(arts. 12 e 13, inciso VIII, do regulamento); 

l) todos os processos sancionatórios abrangidos pelo TAC são arquivados (art. 11, § 3º, 
do regulamento); 

m) a Anatel fiscaliza e acompanha o cumprimento do TAC ao longo de toda sua vigênc ia;  

n) após o prazo final da vigência do TAC, a Anatel inicia a apuração do grau de 
cumprimento do TAC e da eventual necessidade de aplicar alguma sanção; 

o) a Anatel, constatando o cumprimento do TAC, emitirá o Certificado de Cumprimento, 
e, caso constatar o descumprimento do TAC, emitirá o Certificado de Descumprimento do TAC. 

50. Essas fases de tramitação, com seus respectivos prazos máximos conforme o regulamento 

da Anatel, estão graficamente representadas na figura 1. 

Figura 1 – Fases previstas para o processo de celebração de um TAC, conforme Resolução Anatel 629/2013 
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Fonte: elaboração própria com base no Regulamento de TAC da Anatel, Resolução Anatel 629/2013 (peça 
101). 

51. Cabe esclarecer que o Regulamento do TAC não determina que todos os instrumentos 
desse tipo sejam analisados ou aprovados em nenhum momento pelo TCU, o que de fato nem é 

possível, pois as resoluções da Anatel não possuem competência legal para demandar a atuação do 
Tribunal. Além disso, é notório que o TCU não é instância revisora ou recursal das decisões da 

agência. 

52. Isso posto, recorda-se que a assinatura da minuta do TAC de qualidade e universalização 
da operadora Oi foi objeto de medida cautelar impedindo sua realização, expedida no âmbito de 

processo de representação TC 033.413/2015-0, sobrestado a pedido da prestadora devido ao início da 
sua recuperação judicial, e que, no caso da outra minuta de TAC já aprovada pela Anatel, com o 

grupo Telefônica, foi feito um alerta à agência por ocasião da decisão por oitiva no âmbito do presente 
processo. 

53. Desde então, a única minuta de TAC aprovada pelo Conselho Diretor foi o TAC da 

Telefônica, inclusive tendo sido incluída nessa decisão a necessidade de submissão da minuta ao TCU 
(peça 95, p. 2): 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da 
Anatel, por maioria de quatro votos, nos termos da Análise nº 108/2016/SEI/IF (SEI nº 0920798), 
integrante deste acórdão: 

a) aprovar a presente proposta de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, nos 
termos da minuta constante do Anexo I a referida Análise (SEI nº 0935173); 

b) submeter a presente proposta de TAC à apreciação do Tribunal de Contas da União – 

TCU, no âmbito da auditoria operacional da Tomada de Contas nº 022.280/2016-2, 
imediatamente após deliberação deste Colegiado da presente matéria; (sem grifos no original) 

54. Assim, ao longo da presente instrução, serão avaliados aspectos gerais e 

irregularidades que perpassam a discussão e tramitação de todos os TACs da agência, além de 
serem analisados alguns pontos em desacordo com a legislação e a regulamentação vigente 

identificados no caso concreto da minuta de termo de ajustamento da Telefônica. 
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55. Ressalta-se que a atuação do TCU, no seu papel constitucional de controle externo, se 
destina a fiscalizar as ações conduzidas pela Anatel mediante a definição de um escopo de trabalho, 

um universo e uma amostra a serem examinados com relação aos procedimentos da agência. Dessa 
forma, não se pretende, na presente avaliação, atestar a aprovação, ou não, pelo TCU dos 

processos de TAC, e sim verificar se há irregularidades e fragilidades nos pontos avaliados pelo 

Tribunal quanto a um determinado processo executado pelo órgão regulador. 

II. IRREGULARIDADES NA NEGOCIAÇÃO DOS TACS NO ÂMBITO DA ANATEL 

56. O Regulamento de TAC estabeleceu prazos definidos tanto para as fases de negociação 
entre a Anatel e a prestadora, quanto para a fase de análise e decisão da agência. O art. 38, inciso II, 
do RTAC estipula o prazo máximo de 420 dias de duração para a negociação entre a Comissão de 

Negociação da agência e a respectiva operadora, no caso dos requerimentos de celebração de TAC 
apresentados nos primeiros 120 dias de vigência do regulamento. Contudo foram identificadas 

irregularidades nos trâmites dessa negociação, especialmente no período em que os processos 
estavam em análise pelo Conselho Diretor. 

II.1. Inclusão de processos nos TACs após o fim do prazo limite regulamentar e após a 

aprovação final do próprio TAC pelo Conselho Diretor 

II.1.1. Isenção irregular do pagamento de 10% das multas aplicadas antes da celebração de TACs 

57. Na instrução inicial da presente representação, já havia sido destacada a importância de 
serem respeitados os prazos previstos no regulamento de TAC para inclusão de processos no âmbito 
da negociação. O RTAC definiu condições e prazos mais favoráveis às empresas somente para os 

requerimentos de celebração de TAC que fossem apresentados no período de transição, a saber, em 
até 120 dias contados de 16/12/2013, data de início de vigência do regulamento. 

58. Entre essas condições mais favoráveis, está a isenção do pagamento, previsto no art. 5º, 

§ 2º, do Regulamento de TAC, de 10% do valor correspondente às multas aplicadas nos processos 
incluídos no TAC, e a própria extensão dos prazos de tramitação do TAC e a suspensão dos processos 

sancionatórios admitidos na negociação do termo. 

59. Registre-se que as empresas têm encaminhado sucessivos requerimentos à Anatel para 
incluir outros processos no âmbito dos TACs já em tramitação, mesmo após o prazo limite de 120 

dias estabelecido pelo RTAC. Por sua vez, em várias ocasiões na fase de negociação, a área técnica 
da agência tem aceitado incluir tais processos, sem fazer uma análise, seguida de eventual cobrança, 

do enquadramento de cada processo na obrigação de pagar 10% do valor das multas aplicadas antes 
da celebração do TAC, de acordo com a data de pedido de inclusão dos processos. Uma das 
justificativas, alegada em resposta a questionamento da Procuradoria especializada junto à Anatel 

(PFE) sobre esse aspecto, é de que estes requerimentos seriam tão somente “aditamentos” do pedido 
original “para efeitos de negociação” (peça 2, p. 6-7). 

60. Após questionamentos do TCU, a Anatel tem demonstrado maior preocupação com esse 
aspecto, como se pode constatar na análise do Conselheiro Relator da aprovação da minuta de TAC 
da Telefônica (peça 93, p.11-12): 

4.2.6.8. Verificou-se, ademais, a inaplicabilidade da regra prevista no § 2º do art. 5º do RTAC, 
que estabelece como condição para a celebração do Termo o pagamento de 10% (dez por 
cento) do valor correspondente às multas aplicadas nos processos administrativos a que se refere 
o TAC, em virtude da inexistência de requerimento de celebração de TAC apresentado após 

dia 17/4/2014, data em que se encerra o período de transição estabelecido no art. 38 do RTAC: 
(sem grifos no original) 

61. No caso concreto do TAC da operadora Telefônica, verificou-se que, em resposta à 
diligência feita pelo TCU, a Anatel afirmou que os processos sancionatórios (Pados) cujo 

requerimento de inclusão no TAC foram apresentados pela prestadora em data posterior ao período 
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de transição previsto no regulamento não entraram na exceção definida no art. 38, inciso IV, do 
RTAC, que determina que “não será devido o pagamento de 10% (dez por cento) do valor 

correspondente às multas aplicadas nos processos administrativos a que se refere o TAC” (peça 47, 
p. 7). 

62. Diante disso, a área técnica da Anatel afirmou que caberá à empresa o pagamento do 

percentual previsto no regulamento para os pados inseridos após meados de abril de 2014, fim do 
período de transição do RTAC, totalizando R$ 580.145,94 (peça 47, p. 7). 

63. Embora nesse caso concreto a área técnica da agência tenha se manifestado no sentido de 
cobrar da operadora o montante de 10% das multas, ressalta-se que tal posicionamento ainda não foi 
ratificado pelo Conselho Diretor da Anatel, visto que o parecer da área técnica ainda está sob análise 

do Conselho. Assim, não há nenhuma garantia ou decisão formal pelo órgão máximo da agência de 
que o valor será, de fato, cobrado da Telefônica, o que representa um risco de dano ao Erário, caso o 

montante não seja cobrado.  

64. Soma-se a esse risco, o fato de que, em análises de outras negociações de TAC, a Anatel 
já se posicionou de maneira contrária, sendo favorável à aplicação do desconto dado a Pados inseridos 

depois do prazo de transição. 

65. Como exemplo, cita-se o caso do TAC de qualidade e universalização da empresa Oi, em 

que a análise preliminar realizada no seu respectivo processo administrativo, TC 033.413/2015-0, 
verificou-se a aplicação do desconto mesmo em processos cuja requisição de inserção no TAC foi 
feita após o prazo limite. 

66. Nesse caso, a análise preliminar feita pelo TCU identificou diversas correspondências 
com esse teor enviadas pela operadora à Anatel após o seu prazo do regulamento de 29/4/2015. A 
agência recebeu e considerou em sua análise propostas recebidas após o processo administrativo ter 

concluído seu trâmite nas áreas técnicas e na Procuradoria da Anatel, sendo que a última requisição 
deste tipo pela empresa foi em 18/5/2016 (peça 7), sendo admitida no TAC. Registre-se que a minuta 

final do referido TAC foi aprovada pelo Conselho Diretor da agência no dia seguinte, em 19/5/2016. 

67. Casos semelhantes foram constatados também pela Procuradoria Federal Especializada 
junto à Anatel (PFE) ao se manifestar nas negociações de TAC com outras operadoras, como no TAC 

da empresa Sercomtel (peça 88, p. 16), e no da empresa Algar (peça 109, p. 18 a 20). 

68. Dessa forma, ainda que a Anatel tenha decidido pela cobrança do percentual no caso 

concreto do TAC da operadora Telefônica, constatou-se ser necessário que tal entendimento seja 
aplicado às situações semelhantes presentes nos demais TACs promovidos pela agência. 

69. Assim, propõe-se determinar à Anatel que, nos processos de negociação e aprovação de 

TAC conduzidos pela agência, se abstenha de aplicar a regra prevista no art. 38, inciso IV, do 
Regulamento de Celebração e Acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta (RTAC), Resolução Anatel 629/2013, aos processos sancionatórios cuja inclusão no TAC 

tenha sido feita posteriormente ao período de transição previsto no regulamento, seja por 

requerimento da prestadora ou por inclusão de ofício pela própria agência, de forma que a esses 

processos seja devido o pagamento de 10% do valor correspondente às multas aplicadas , em 
razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 38, inciso IV, da Resolução Anatel 629/2013. 

II.1.2. Ausência de análise da área técnica da Anatel acerca da existência de interesse público na 
inclusão de Pados no TAC 

70. Ao avaliar o regulamento, verifica-se que, de acordo com o art. 4º do RTAC, a celebração 

de um TAC poderá ser proposta, a qualquer tempo, de ofício pela Anatel. Isto é, o RTAC permite à 
agência dar início a um processo de TAC, mas mesmo nesse caso exige que haja uma análise da área 

técnica acerca da existência de interesse público na inclusão de cada Pado no TAC, conforme art. 7º 
do RTAC. 
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71. Entretanto, o Acórdão Anatel 422, de 17/11/2016, que aprovou o termo da empresa 
Telefônica, o Conselho Diretor da Anatel (CD) definiu (peça 95, p. 2): 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da 
Anatel, por maioria de quatro votos, nos termos da Análise nº 108/2016/SEI/IF (SEI nº 0920798), 
integrante deste acórdão: 

(...) 

i) admitir de ofício a inclusão de todos os processos atualmente em trâmite que apurem, no 

todo ou em parte, as mesmas condutas incluídas nos processos tratados na referida Análise. 
(sem grifos no original) 

72. Dessa forma, verifica-se que, já na etapa de aprovação do TAC da empresa Telefônica, o 
CD decidiu por incluir de ofício qualquer processo administrativo da prestadora que estivesse 

em andamento na agência e que estivesse relacionado aos temas analisados no âmbito do TAC, 

sem que haja uma análise de admissibilidade pela área técnica da Anatel de cada processo, no 
caso concreto, como foi feito com os processos inclusos no TAC da Telefônica até então. Registre -

se que, em 27/4/2017, o Conselho Diretor manifestou novamente seu entendimento de que o Acórdão 
Anatel 422/2016 autorizou a inclusão de novos processos de ofício até a data de assinatura do TAC 
(peças 125, p. 21-22; 130). 

73. Além disso, é necessário destacar que houve uma sobreposição de atividades da agência 
que deveriam ser executadas pela Anatel em momentos distintos, visto que o TAC foi aprovado pelo 

Conselho Diretor sem que houvesse uma análise e conhecimento de todos os processos nele inclusos, 
os valores e os compromissos de investimentos atrelados a eles. 

74. É importante ressaltar também que o fato de o próprio Conselho Diretor da Anatel decidir 

incluir no TAC, de ofício, processos que nem a própria prestadora apresentou requisição de inclusão 
no termo, permite que haja um possível prejuízo à legitimidade do TAC, visto que o instrumento de 

termo de ajustamento de conduta tem um caráter negocial e é fundamentado em um processo de 
discussão e alinhamento das suas condições com a empresa, algo que não ocorre quando o CD decide 
incluir processos de ofício a um TAC depois do término da fase de negociação com a prestadora, 

como foi feito no Acórdão Anatel 422, de 17/11/2016, do TAC da Telefônica. 

75. Diante dos dados apresentados, propõe-se determinar à Anatel que somente aprove 

termos de ajustamento de conduta após analisar, anteriormente à aprovação, a admissibilidade de 
cada processo a ser incluído no TAC e o impacto causado por cada um deles nas condições e nos 
valores que compõem o acordo de ajustamento de conduta, em razão de a situação atual estar em 

desacordo com os arts. 7º e 9º da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com o previsto no art. 2º, 
caput e inciso VII, da Lei 9.784/1999, que dispõe sobre o princípio da motivação como exigência de 

indicação de pressupostos de fato e de direito que determinam decisões em atos da Administração 
Pública. 

76. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

II.2. Alteração substancial das metas e dos compromissos do TAC diretamente pelo Conselho 

Diretor, em desacordo com o regulamento de TACs da Anatel 

77. Conforme abordado na instrução inicial da presente representação (peça 18, p. 4-5), o 

Regulamento de TAC estabeleceu prazos definidos tanto para as fases de negociação entre a Anatel 
e a prestadora, quanto para as fases de análise e decisão da agência. O art. 38, inciso II, do RTAC 
estipula o prazo máximo de 420 dias de duração para a negociação entre a Comissão de Negociação 
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da agência e a respectiva operadora, no caso dos requerimentos de celebração de TAC apresentados 
nos primeiros 120 dias de vigência do regulamento. 

78. Entretanto, a Anatel tem aceitado reiteradamente que as operadoras apresentem novas 
propostas, tanto de correção de conduta quanto de projetos de investimentos para compromissos 
adicionais, após o prazo máximo definido pelo RTAC. Mesmo após ser alertada pela PFE, a agência 

teria continuado a receber e analisar essas propostas, prolongando a fase de negociação de um mesmo 
TAC em desacordo com a regulamentação vigente. Registre-se que não há nenhum impedimento 

normativo para que fossem instaurados outros processos de TAC abrangendo somente novos pedidos, 
desde que houvesse interesse público. 

79. Tanto na análise do TAC da Oi quanto no TAC da Telefônica, há evidências de que, 

durante o período em que os processos de TAC estavam em tramitação no Conselho Diretor, 

as operadoras continuaram a propor novos projetos de investimento e novas condições para 

correção das condutas infringidas, alterando substancialmente os termos recebidos e analisados 

pela Comissão de Negociação pelo período regulamentar de 420 dias . 

80. No caso da Oi, a última correspondência encaminhada é datada de 18/5/2016 (peça 7), 

um dia antes da aprovação final da minuta de TAC pelo Conselho Diretor da Anatel, em 19/5/2016 
(peça 18, p. 5). No caso da Telefônica, a última proposta de correção de conduta e projetos adicionais 

foi entregue na agência em 25/10/2016 (peças 91, p. 1; 92), isto é, dois dias antes de sua minuta de 
TAC ser aprovada pelo colegiado da Anatel, em 27/10/2016 (peça 95, p. 1). 

81. Na ocasião da instrução inicial, já havia sido destacada a importância de ser respeitado 

tal limite, pois não é viável que seja permitido às prestadoras continuarem apresentando novas 
propostas de projetos de investimentos e de adoção de medidas de correção de irregularidades 
indefinidamente. Não se pode perder de vista, ainda, que a aceitação de novas propostas durante a 

fase de tramitação no Conselho Diretor priva tanto a área técnica quanto a Procuradoria da agência 
de exercerem seu dever regulamentar de analisar e opinar sobre os termos propostos pela operadora, 

além de deturpar a finalidade da existência de uma comissão de negociação (peça 18, p. 5): 

25. No caso do TAC de qualidade e universalização da Oi, análise preliminar realizada no seu 
respectivo processo administrativo, encaminhado ao TCU no âmbito do TC 033.413/2015-0, 
identificou diversas correspondências deste teor enviadas pela operadora à Anatel após o seu 
prazo limite de 29/4/2015. 

26. Além das cartas enviadas pela Oi em junho e julho de 2015, assinaladas pela PFE em seu 
parecer de outubro de 2015 (TC 033.413/2015-0, peça 1, p. 20), a agência recebeu e considerou 
em sua análise propostas recebidas após o processo administrativo ter concluído seu trâmite nas 
áreas técnicas e na Procuradoria da Anatel, sendo a última correspondência deste tipo datada 

de 18/5/2016 (peça 7). Registre-se que a minuta final deste TAC foi aprovada pelo Conselho 
Diretor da agência no dia seguinte, em 19/5/2016. 

27. Tal indício de descumprimento de prazo regulamentar também foi identificado na tramitação 
dos processos administrativos referentes aos TACs da Telefônica sobre os temas de qualidade 
e universalização. Nestes casos concretos, novamente a PFE apontou tal indício de 
inconformidade em seus pareceres sobre as minutas dos respectivos termos de ajustamento (peça 
8, p. 73; peça 1, p. 45). Contudo, apesar de estar evidenciado que as cartas da prestadora 

propunham alterações substanciais nos termos e condições dos TACs, a área técnica da 

agência respondeu que tais manifestações da operadora seriam meras complementações das 
propostas originais  (peça 2, p. 6) e que tal dilação de prazo já fora objeto de análise e 
confirmação pelo Conselho Diretor ao aprovar a minuta de TAC da Oi (peça 9, p. 7): 

3.46. É de se reforçar novamente que as manifestações apresentadas após transcorrido o prazo 

dos arts. 9º, §1º, e 38, III, não constituem “novas propostas”, mas, sim, complementações dos  

requerimentos originais  que, dada sua fórmula simples, não dispensam maior detalhamento a ser 

apresentado até sua análise final pela Comissão de Negociação, ou  mesmo no âmbito do Conselho 

Diretor. 
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3.47. As considerações acima expostas pela Comissão de Negociação em face do Parecer do ilustre 

órgão jurídico foram objeto de apreciação pelo Conselho Diretor, nos autos do Processo 

53500.015408/2015, que cuidou da proposta de TAC do Grupo Oi relativo aos temas  

Universalização e Ampliação do Acesso e Universalização. A presente questão permeia a maioria 

dos processos negociais em curso na Agência atualmente e, quanto ao tema, o Conselho Diretor se 

pronunciou favoravelmente à tese defendida por esta Comissão de Negociação, consoante se 

extrai da Análise 250/2015/RZ, de 27/11/2015, da lavra do Conselheiro Relator e referendada pelo 

Voto 2/2016/SEI/IF, de 27/05/2016. (...) (destaques inseridos) 

28.A necessidade de cumprimento do prazo estabelecido pelo regulamento não é meramente 
uma questão formal, pois pode influir inclusive na conduta de negociação da operadora e na 
aderência das suas propostas com o interesse público . Além disso, enfraquece o papel da 
Procuradoria da agência atribuído pelo art. 9º, §2º, do RTAC, que prevê a submissão da análise 
final das propostas da empresa após o término da negociação pela área técnica da Anatel, uma 
vez que novas propostas podem ser discutidas e aceitas após a passagem do processo 
administrativo pela PFE, que assim não teria a oportunidade de se pronunciar sobre essas novas 
propostas. 

29.Conforme já apontado na instrução inicial da representação TC 033.413/215-0, entende-se que 
(peça 5, p. 9): 

(...) o cumprimento dos prazos de negociação previstos no regulamento é fundamental para 

possibilitar alcançar o objetivo do instrumento TAC, pois, além de incentivar a prestadora a 

apresentar propostas mais aderentes ao interesse público, a existência de um prazo efetivo para 

o fim das negociações também induz a apresentação de propostas mais factíveis e adequadas  

por parte das prestadoras . Adicionalmente, a postura de negociação e tratamento da Anatel  

com uma prestadora serve de exemplo para as outras empresas e ainda pode configurar 

precedente na tramitação de outras propostas de TAC no âmbito da agência (peça 1, p. 12-15). 

(destaques inseridos) 

30.Considerando a materialidade e a relevância das propostas de celebração de TACs  em 
andamento na Anatel, e que tal entendimento está sendo aplicado sucessivamente em todos os 
termos de ajuste de conduta analisados pela agência, há o risco de que os demais TACs em 
andamento também sejam afetados por essa possível irregularidade da Anatel, identificada em 
três TACs, que é considerar, nas fases de análise e elaboração da minuta de TAC, propostas 
enviadas pelas operadoras fora do prazo máximo de negociação de 420 dias previsto no art. 38, 
inciso III, do Regulamento do TAC. (sem grifos no original) 

82. Permitir que novas propostas das operadoras sejam entregues após um período de 
negociação superior a um ano e dois meses, alterando-se significativamente a proposta já analisada 

em outras instâncias, na maioria dos casos acarreta a invalidação e o desperdício do esforço dedicado 
pelos servidores integrantes da Comissão de Negociação e da Procuradoria na análise e na discussão 
para adequação das propostas originais. Assim, a prática atenta não só contra o regulamento do TAC, 

como também aos princípios da eficiência, do interesse público, da finalidade, da celeridade e da 
razoabilidade, sendo os três últimos previstos no art. 38 da LGT. 

83. Como são aceitas novas propostas de projetos e compromissos e são incluídos novos 
Pados na fase de discussão da minuta de TAC no Conselho Diretor, é necessário que diversos itens 
do TAC sejam atualizados e verificados pela área técnica da agência antes da sua assinatura. 

84. Entretanto, nos casos analisados na presente representação, verificou-se que, ainda que o 
respectivo processo administrativo tenha sido reencaminhado às áreas técnicas da agência para que 

calculem e analisem todos os pontos faltantes do TAC, essa etapa ocorreu somente após a aprovação 
da minuta de TAC, já com as inclusões feitas pelo CD. 

85. Como evidência, citam-se os dados encaminhados em resposta à diligência (peça 45, 

mídia anexa arquivo “Anexo II – SEI 1055215”). A Anatel afirmou que, após a deliberação e 
aprovação pelo Conselho Diretor da agência, já foram admitidos e incluídos no TAC da empresa 

Telefônica 29 processos administrativos, que se referem a um montante de R$ 511 milhões somando-
se o valor estimado e o aplicado em multas, de acordo com a decisão do Conselho Diretor. 
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86. Além disso, em 27/4/2017, o Conselho Diretor manifestou novamente seu entendimento 
de que o Acórdão Anatel 422/2016 autorizou a inclusão de novos processos de ofício até a data de 

assinatura do TAC (peça 125, p. 21-22). Com isso, o CD determinou que a área técnica continue 
incluindo novos processos e atualizando o valor total do TAC e de seu cronograma de metas e 
compromissos até a assinatura do TAC (peças 125, p. 21-22; 131). 

87. Dado que a nova minuta aprovada pelo Conselho Diretor não passou pela análise 
completa da área técnica e da PFE previamente à aprovação do termo, verifica-se a existência de 

várias fragilidades, como: a incerteza quanto à adequação e à veracidade das informações 
apresentadas pelas operadoras sobre a situação inicial dos projetos; a ausência de uma relação de 
todos os Pados que são tratados no âmbito do TAC; a indefinição quanto aos valores de multas de 

descumprimento aplicáveis para cada projeto e cada ação de correção de conduta prometidos pela 
operadora; chegando até a indefinição quanto ao próprio valor financeiro do TAC que será firmado. 

88. A importância e a necessidade de a atuação do conselheiro relator do TAC ser feita 
somente em conjunto com área técnica e seus subsídios, e não de forma independente dela, pôde ser 
verificada inclusive no processo de negociação de TAC de outros órgãos que atuam nesse sentido, 

como por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  

89. O regulamento de TAC do Cade prevê duas situações para o processo de negociação do 

termo. A primeira é quando o processo sancionatório ainda se encontra na área técnica do órgão (e 
não no Tribunal), em que será criada comissão técnica para realizar a negociação e concluir a proposta 
de TAC que, depois de finalizada, deverá ser incluída pelo presidente do Tribunal, em caráter de 

urgência, na pauta de julgamento do Cade, conforme previsão em regulamento, Resolução Cade 15, 
25/5/2016, art. 181, §4º. Nessa situação, verifica-se a importância da análise por parte da área técnica 
e da sua proposta, que é incluída em caráter de urgência para julgamento. 

90. A segunda situação prevista no regulamento se refere aos processos administrativos que, 
na aprovação do regulamento, já tinham sido remetidos ao Tribunal, sob posse de um conselheiro 

relator da matéria. Nesse caso específico é que fica clara a diferença de tratativa dada pela Anatel e 
por outros órgãos como o Cade.  

91. Enquanto a Anatel alega que o Conselho Diretor da agência, por ser hierarquicamente 

superior à área técnica do órgão regulador (peça 25, p. 3), pode promover alterações na proposta de 
TAC independentemente da área técnica, o Cade previu em regulamento (art. 182 da Resolução 

Cade 15/2016) que, mesmo o processo estando sob responsabilidade do conselheiro relator, este só 
poderá promover a negociação do TAC e alterações como o apoio da comissão técnica de negociação. 

92. Verifica-se que, embora haja hierarquia entre o Tribunal e a área técnica do Cade, o 

regulamento enfatiza a importância dos subsídios e da opinião da área técnica do órgão ao decidir as 
condições de negociação do TAC, independentemente de quem seja o responsável por atuar no 

processo administrativo naquele momento, diferentemente do que defende a Anatel. 

93. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) em caso de alteração relevante pelo Conselho Diretor da proposta da minuta de TAC 

encaminhada pela comissão de negociação com relação às metas, projetos, compromissos, 
cronogramas, condições de execução ou fiscalização, valores, condutas a serem corrigidas ou 

processos abrangidos pelo TAC, afetando significativamente as condições do acordo firmado na 
comissão, remeta a minuta final novamente à área técnica e à PFE-Anatel para nova análise, por a 
situação atual estar em desacordo com a obrigação legal de garantir que a Procuradoria exerça sua 

competência e dever de analisar a minuta de TAC, nos termos do § 2º, art. 9ºdo Regulamento de TAC, 
Resolução Anatel 629/2013, e de garantir que as decisões da Anatel sejam baseadas em informações 

técnicas, com fundamento em dados reais e atualizados (não apenas estimados), garantindo a 
observância dos princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da 
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Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

b) após a realização dos ajustes propostos na deliberação da presente representação, 
encaminhe a versão atualizada da minuta de TAC a ser firmado com a Telefônica para a análise e 
manifestação da Procuradoria Federal Especializada na Anatel (PFE-Anatel), em razão de a situação 

atual estar em desacordo com o § 2º, art. 9ºdo Regulamento de TAC, no art. 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997, e o caput do art. 37 da Constituição Federal. 

94. Além disso, propõe-se recomendar à Anatel alterar o regulamento de TAC de forma a 
prever uma participação tempestiva do Conselho Diretor no processo de negociação do TAC, 
estabelecendo outros pontos de controle ao longo do processo para a análise e decisão do Conselho 

Diretor antes da submissão da minuta de TAC à Procuradoria da Anatel, com vistas a assegurar a 
observância dos princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da 

Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997. 

95. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

III. IRREGULARIDADES NOS DISPOSITIVOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

APLICÁVEIS A TODOS OS TACS 

96. Na presente seção do relatório serão avaliadas as condições e premissas determinadas 
pela Anatel para definir os compromissos presentes nos TACs que se referem especificamente ao 

ajustamento de condutas irregulares que originaram os processos sancionatórios e multas que 
resultaram na assinatura dos TACs. 

III.1. Fragilidades nas repactuações dos TACs devido às alterações nos modelos de gestão da 

qualidade e da universalização 

97. Estão em andamento na Anatel negociações de assinatura de TACs que se referem a 

diversos temas, como direitos e garantias dos usuários (DGU), qualidade, fiscalização, entre outros 
(peça 25, mídia anexa “Anexo I – Relação de processos TAC”). Dentre os principais acordos a serem 

negociados estão aqueles relacionados aos temas de qualidade dos serviços e de universalização do 
serviço em regime público. Inclusive, a agência já aprovou, embora não tenha ainda assinado, os 
TACs de ambos os temas pertencentes a duas das principais operadoras do país (processo Anatel 

53500.015408/2015-04 e seus processos anexos, e processos 53500.019039/2015-11 e 
53500.900077/2016-82). 

98. Ocorre que estão em andamento na Anatel e no setor de telecomunicações ações com o 
objetivo de revisar os regulamentos e modelos que regem tanto o tema de qualidade dos serviços 
quanto o de universalização do serviço de telefonia fixa, único prestado em regime público. 

Considerando que são temas objetos de TAC, entende-se ser necessário compreender melhor as 
discussões em andamento. 

III.1.1. Fragilidades nas alterações nos TACs referentes à reavaliação do modelo de gestão da 
qualidade dos serviços de telecomunicações 

99. Sobre o tema de gestão da qualidade dos serviços, a Anatel está conduzindo uma 

reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações, por meio do processo 
Anatel 53500.006207/2015-16, que está prevista no Plano Operacional da agência de 2015 e 2016 e 

na agenda regulatória desse período (peça 86, p. 35). 
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100. O referido trabalho tem como principa l objetivo “a reavaliação do arcabouço normativo 
afeto à qualidade dos diversos serviços de telecomunicações, avaliando a viabilidade de concentrar 

esforços em um número reduzido de indicadores estratégicos que melhor atendam aos anseios dos 
usuários destes serviços e ao mesmo tempo minimizem os custos administrativos e operacionais 
aplicáveis à Anatel e às prestadoras” (peça 86, p. 35). 

101. Conforme apontado pela Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, ao avaliar a 
proposta de revisão do modelo (peça 87), estão previstas algumas mudanças que alteram 

significativamente a forma de acompanhamento realizada pela agência sobre a qualidade dos 
serviços. Como exemplo, citam-se algumas mudanças:  

a) migração de um rol exaustivo de parâmetros para a concentração em apenas alguns 

indicadores (peça 87, p. 6);  

b) unificação dos regramentos de gestão de qualidade de cada serviço (peça 87, p. 6); 

c) transferência da coleta de indicadores de qualidade para uma entidade terceirizada, 
algo que era responsabilidade da área técnica da Anatel (peça 87, p. 7);  

d) alteração do processo de penalização das empresas em caso de descumprimento das 

metas estipuladas (peça 87, p. 7);  

e) criação de um índice único de monitoramento da qualidade, chamado Índice Geral da 

Qualidade (IGQ), que será melhor avaliado nas próximas seções do presente relatório; entre outras. 

102. Ressalta-se que a criação e adoção do referido IGQ possui impactos significativos nos 
TACs, resultando em diversas irregularidades e prejuízos à eficiência da atuação da Anatel em seu 

papel de órgão regulador, conforme será avaliado com mais detalhes na seção III.2 do presente 
relatório. 

103. Assim, verifica-se que o escopo do trabalho em andamento na Anatel consiste em 

alterar substancialmente a forma como a qualidade dos serviços é controlada, incluindo 

alteração ou anulação dos indicadores e das metas que serviram como base para os processos 

de multas que culminaram nos TACs , chamados procedimentos de apuração de descumprimento 
de obrigações (Pado). 

104. Considerando-se que os TACs de qualidade estão todos baseados em ajustes de condutas 

definidas como irregulares, segundo o regulamento vigente atualmente, incluindo os parâmetros 
técnicos e indicadores das metas, verifica-se que a revisão integral do modelo de gestão da qualidade, 

em andamento na Anatel, pode prejudicar significativamente as ações, os resultados e a 

efetividade dos TACs. 

105. Em reuniões com a área técnica da Anatel, foi mencionado que, na revisão do modelo, a 

agência pretende também alterar as localidades em que há a obrigação de serem fornecidos serviços 
com padrões mínimos específicos de qualidade, retirando a exigência de atingimento de meta de 

indicadores em algumas regiões do país, o que pode prejudicar ainda mais o escopo das ações 
previstas nos TACs. 

106. É importante ressaltar que, somando os processos de negociação de TAC referentes à 

qualidade de serviços em discussão na Anatel, trata-se de um montante correspondente a 
aproximadamente R$ 1,16 bilhão (peça 25, mídia anexa “Anexo I – Relação de processos TAC”). 

107. Isso implica que parte das obrigações estabelecidas nos TACs, consubstanciadas em 
investimentos por parte das empresas para o alcance de metas que têm como paradigma o ainda 
vigente regulamento, podem deixar de fazer sentido frente ao novo regulamento. 

108. Assim, propõe-se determinar à Anatel que, diante da concretização das alterações 
previstas na revisão de normativos da Anatel durante a vigência do TAC, no prazo de 120 dias após 
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a publicação do novo normativo, redistribua em novos compromissos ou estabeleça na forma de 
pagamento direto o valor relativo aos compromissos de ajustamento de conduta incluídos nos TACs 

cujo objeto, ações e obrigações forem reduzidas ou prejudicadas pela revisão do normativo, 
garantindo, assim, a existência de mecanismos de compensação que garantam o interesse público do 
acordo, uma vez que poderá não ser possível exigir a correção das condutas infringidas nos Pados 

com a nova regulamentação, prejudicando assim o interesse público do TAC, contrariando os arts. 2º 
e 15 da Resolução Anatel 629/2013 e o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

109. Ressalta-se que demais aspectos relacionados aos TACs que tratam do tema de qualidade 
dos serviços de telecomunicações serão analisados na seção III.2 da presente instrução. 

III.1.2. Fragilidades nas alterações nos TACs referentes às alterações das metas de universalização e 

do modelo regulatório do setor de telecomunicações 

110. Com relação ao tema de universalização, estão em andamento ações focadas em reavaliar 

o modelo de prestação dos serviços de telecomunicações, não apenas na Anatel, mas também no 
Poder Legislativo. Primeiramente, é importante compreender a relação entre o modelo de prestação 
dos serviços e o tema de universalização incluído nos TACs. 

111. Atualmente, no setor de telecomunicações, existe somente um serviço prestado em 
regime público, que é a telefonia fixa. Nesse regime, o prestador do serviço é concessionário do 

serviço e deve cumprir metas e obrigações impostas pelo ente público, como, por exemplo, atender o 
maior número de localidades em que haja a demanda, sendo esses os chamados compromissos de 
universalização. Os demais serviços são regidos pelo regime privado, em que a prestação do serviço 

é livre, sendo necessária somente autorização para prestá-lo, e não possui obrigações de 
universalização. 

112. O ajustamento de conduta dos TACs que tratam do tema de universalização se refere 

justamente ao descumprimento, pelas concessionárias de telefonia fixa, das metas e dos 
compromissos de universalização do serviço vinculadas à concessão, estabelecidos no Plano Geral 

de Metas de Universalização (PGMU). Dessa forma, alterações no modelo de prestação do serviço 
podem impactar diretamente nas metas e condições do TAC de universalização.  

113. Assim, são necessários mecanismos que garantam que mudanças no plano de 

universalização, incluindo a redução de obrigações ou até mesmo a anulação das suas metas, não 
prejudiquem o TAC e o interesse público que motivou a assinatura do acordo.  

114. Ressalta-se que, embora possíveis alterações regulamentares possam afetar ou até anular 
as metas dos compromissos de ajustamento de conduta do TAC, o valor correspondente a essas ações 
não pode ser anulado ou considerado como cumprido no TAC, visto que se estaria prejudicando o 

interesse público do termo, dado que o poder público abdicou de recursos públicos já previstos em 
multas aplicadas ao concessionário somente sob a motivação de que esses recursos seriam aplicados 

em investimentos e ações que beneficiassem a sociedade e preservassem o interesse público.  

115. O mesmo raciocínio e preocupações podem ser aplicados a mudanças promovidas pela 
Anatel referentes à forma de cálculo e aos valores das multas aplicadas às infrações.  

116. O Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RASA), aprovado 
pela Resolução Anatel 589/2012, substituiu o regulamento de sanções então vigente, Resolução 

Anatel 344/2003, e estabeleceu a padronização das metodologias de cálculo do valor base de multas 
no âmbito da agência.  

117. Ao dispor sobre a sua própria aplicação, o regulamento determinou que suas alterações 

não se aplicariam aos processos que já tiveram decisão em primeira instância, porém definiu que a 
única exceção a essa regra era se a sanção prevista não atendesse aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade, sempre avaliados no contexto do caso concreto e da época da aplicação da multa (art. 
39, § 3º, do RASA). 
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118. Diante dessa exceção, constatou-se que estão em curso na Anatel ações que usufruem do 
dispositivo citado para reduzir drasticamente o valor de multas aplicadas antes da nova metodologia, 

como, por exemplo, redução de uma multa de R$ 8,8 milhões (TC 010.431/2017-9, peça 2, p. 21) 
para R$ 727 mil (TC 010.431/2017-9, peça 4, p. 6) e de uma multa de R$ 66,4 milhões para R$ 11,3 
milhões (TC 010.431/2017-9, peça 6, p. 2, 6). 

119. Ressalta-se que o processo referente à multa de R$ 8,8 milhões está incluído em umas 
das negociações da respectiva empresa para celebração de TAC com a Anatel. Essa inclusão, por si 

só, já representa uma falha na atuação da agência. Isso porque, em um acordo cujo fundamento base 
para a admissão seja o interesse público em trocar multas por investimentos e benefícios à sociedade, 
estão sendo acordados investimentos e ações a serem executados pelo celebrante do TAC cujo 

montante de dispêndio, com a redução das multas, deixará de existir e não será exigível da operadora. 

120. A legalidade e compatibilidade da atuação da Anatel sobre o recálculo de multas 

anteriores ao RASA já é objeto de análise do TCU em outro processo de representação 
(TC 010.431/2017-9). Entretanto, diante dos dados apresentados, fica claro que as decisões da Anatel 
em reduzir o valor das multas aplicadas no passado impactam diretamente os TACs em andamento 

na agência. 

121. A alteração nos valores das multas fragiliza os acordos negociados e os aprovados, 

reduzem ou até mesmo anulam os investimentos e benefícios que seriam obtidos dos TACs, trazem 
insegurança jurídica ao processo como um todo, sendo passível inclusive de questionamentos 
judiciais posteriores, e resultam novamente em uma clara falta de interesse público em celebrar tais 

termos se as condições serão alteradas significativamente após a assinatura. 

122. Ainda que, desconsiderando o prejuízo ao interesse público, a Anatel resolva dar 
continuidade à assinatura de TACs, entende-se que, caso a agência altere posteriormente a 

metodologia de cálculo das multas, resultando em uma redução do seu valor, essa alteração não deve 
afetar o valor de referência do TAC. Isso porque o TAC é resultado de um acordo cuja premissa 

básica é a troca de multas já exigíveis por ações e compromissos de investimentos que beneficiam a 
sociedade.  

123. A alteração posterior das condições que embasam o TAC, como a redução dos 

valores das multas, não apenas prejudica o interesse público, visto que os compromissos de 

investimentos acordados inicialmente poderiam ser reduzidos ao longo do tempo, mas também 

prejudica a segurança jurídica do acordo, um instrumento resultado de negociação entre as 

partes, porém restrito às condições que garantam o interesse público. 

124. Dessa forma, propõe-se determinar à Anatel que, para qualquer TAC celebrado pela 

agência, se abstenha de recalcular o valor de qualquer multa aplicada que esteja abarcada no 
respectivo TAC com outra metodologia que não seja aquela vigente no momento da aplicação, em 

razão do disposto nos arts. 2º, 6º, inciso VII, e 15 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e em 
consonância com os princípios da segurança jurídica e do interesse público previstos no art. 36, 
parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

125. Entende-se ser importante compreender o histórico das ações focadas em reavaliar o 
modelo de prestação dos serviços de telecomunicações e os mecanismos de acompanhamento e 

controle da Anatel, conforme já relatado pela unidade técnica do TCU no processo TC 015.409/2016-
3, que resultou no Acórdão 3.076/2016-TCU-Plenário. 

III.1.2.1. Cenário de alteração das metas de universalização das concessões de telefonia fixa 

126. A discussão sobre esse tema teve início durante o processo de revisão quinquenal dos 
contratos de concessão e do Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU) do serviço de 

telefonia fixa, doravante denominada de revisão quinquenal, em que os novos instrumentos passariam 
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a valer durante os anos de 2016 a 2020, sendo o prazo vigente para a conclusão da revisão previsto 
para 31/12/2016, conforme Resolução-Anatel 664, de 29/4/2016 (peça 33). 

127. Nos referidos processos de revisão, o processo 53500.022263/2013 e apenso (revisão do 
PGMU), e o processo 53500.013266/2013 (revisão dos contratos de concessão do STFC, 
modalidades Local, LDN e LDI) ainda não concluídos, foram colhidas manifestações de diferentes 

atores como a sociedade, por meio de consultas públicas, e a própria Procuradoria da Anatel (TC 
015.409/2016-3, peça 55, p. 58 a 88). 

128. Ressalta-se que as propostas de revisão da Anatel, naquele momento, mesmo sendo 
relevantes, não visavam à promoção de uma alteração no modelo de prestação dos serviços de 
telecomunicações, tampouco uma profunda revisão da concessão do STFC. 

129. Em 25/9/2015, foi publicada a Portaria-MC 4.420/2015 no DOU, do então Ministério das 
Comunicações, que criou um Grupo de Trabalho (GT) composto de membros daquele ministério e 

da Anatel. Dentre os objetivos desse GT, destaca-se o item que prevê “realizar estudos quanto às 
perspectivas de evolução das concessões de telefonia fixa no País, considerando a importância de 
estimular o desenvolvimento da infraestrutura de suporte à banda larga no Brasil”. 

130. Destacam-se entre os motivadores da Portaria-MC 4.420/2015, os seguintes transcritos 
(TC 015.409/2016-3, peça 55, p. 58 a 88): 

CONSIDERANDO a importância de examinar o arcabouço normativo das telecomunicações 

à luz da evolução tecnológica e da crescente relevância da banda larga frente à telefonia 
fixa;  

CONSIDERANDO a pertinência de debater diferentes alternativas e cenários regulatórios 

referentes ao setor de telecomunicações, de modo a promover a segurança jurídica e a 

estabilidade de regras necessárias à manutenção de estímulos à realização de investimentos 
em redes de telecomunicações que suportam serviços de banda larga, (...) (sem grifos no original) 

131. Após a realização de uma consulta pública e diversas reuniões setoriais, o GT publicou, 
em 6/4/2016, o documento intitulado “Alternativas para a revisão do modelo de prestação de serviços 
e telecomunicações – Relatório Final do Grupo de Trabalho entre o Ministério das Comunicações e 

a Anatel” que, em suma: (i) apresentou premissas para a revisão do atual modelo de exploração dos 
serviços de telecomunicações no Brasil; (ii) descartou algumas alternativas apresentadas ao longo do 

debate; e (iii) apresentou alternativas que seriam aderentes àquelas premissas (TC 015.409/2016-3, 
peça 55,  p. 58 a 88). 

132. Em 11/4/2016, o então Ministério das Comunicações publicou no DOU a Portaria-

MC 1.455/2016, de 8/4/2016, estabelecendo diretrizes para atuação da Anatel na elaboração de 
proposta de revisão do atual modelo de prestação de serviços de telecomunicações. 

133. Conforme citado no TC 015.409/2016-3, estando a revisão quinquenal já em andamento 
desde 2013, é importante registrar que o Conselho Diretor da Anatel, por intermédio da Portaria-
Anatel 1.003, de 11/12/2015, aprovou a Agenda Regulatória da autarquia para o ciclo 2015-2016, 

incluindo as seguintes ações regulatórias: a) reavaliação do regime e escopo dos serviços de 
telecomunicações e b) revisão dos contratos de concessão da telefonia fixa.  

134. Sobre essas ações, o parecer da unidade técnica do TCU relatou (TC 015.409/2016-3, 
peça 55, p. 58 a 88): 

A primeira ação consiste na reavaliação do modelo regulatório brasileiro de prestação de serviços 
de telecomunicações, baseado nos regimes público e privado, considerando, entre outros 
aspectos, as melhores práticas internacionais sobre o tema, a essencialidade dos diversos serviços 
de telecomunicações, os modelos de outorga (concessão, autorização e permissão), a 

reversibilidade dos bens, a continuidade, a universalização e os regimes de estabelecimento 
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de preços . A segunda, trata-se propriamente da revisão dos modelos de contratos de concessão 
do STFC, anexos à Resolução-Anatel 552, de 10 de dezembro de 2010. 

A primeira ação traduziu-se no Projeto Estratégico “Reavaliação do regime e escopo dos serviços 
de telecomunicações”, constante do Plano Operacional 2015-2016 (peça 31, p. 17) e contou com 
o apoio de consultoria especializada (...). (sem grifos no original) 

135. Embora o processo ainda permaneça em andamento na Anatel, é importante destacar que 
os membros do Conselho Diretor da agência já se manifestaram e propuseram alterações no modelo 

de prestação dos serviços de telecomunicações. Para se ter uma ideia da amplitude das alterações em 
discussão, citam-se os seguintes exemplos: 

a) proposta do Conselheiro Igor de Freitas: propõe limitar a concessão de telefonia fixa 
(STFC) apenas às áreas em que a oferta de serviços de telefonia ainda for monopolista no chamado 
“mercado de voz”, ou seja, em áreas desprovidas de acessos individuais de telefonia fixa ou de 

cobertura da telefonia móvel (SMP). A proposta seria implantada com a alteração do Plano Geral de 
Outorgas (PGO) e do PGMU, além de um ajuste nos contratos de concessão, vinculado à nova 

redação do PGO; 

b) proposta do Conselheiro Rodrigo Zerbone: prevê a criação de um novo serviço 
convergente, chamado de Serviço Convergente de Telecomunicações (SCT), sucedâneo dos quatro 

principais serviços de telecomunicações, sendo eles telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e banda 
larga. Durante o período de transição, os contratos de concessões, com todos os seus instrumentos 

(bens reversíveis, controle tarifário, PGMU etc.) seriam preservados. A adaptação ao novo serviço 
ocorreria mediante a concordância com certas regras e a assunção de determinados compromissos de 
transição previamente definidos entre os atuais concessionários do STFC e a Anatel, além da 

necessidade de consolidação das outorgas dos serviços que seriam sucedidos pelo serviço 
convergente em um único instrumento.  

136. Além das análises feitas no âmbito da Anatel e citadas acima, ainda foram propostas 
outras três alternativas de alterações do modelo de telecomunicações pelo Grupo de Trabalho 
estabelecido na portaria do então Ministério das Comunicações, citada anteriormente. 

137. A discussão sobre a alteração do modelo também está sendo conduzida no âmbito do 
Poder Legislativo desde o exercício de 2016, visto que o projeto de lei da Câmara dos 

Deputados 3.453/2015, apresentado em 28/10/2015, tinha como objetivo alterar significativamente o 
modelo de prestação dos serviços de telecomunicações, modificando alguns artigos da LGT. Após 
ter sido aprovado na Câmara em 29/11/2016, o projeto encontra-se em tramitação no Senado Federal 

(acessado em 6/12/2016 e disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2025543 e 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127688).  

138. Diante de todo o histórico apresentado e das propostas sugeridas pelos diversos atores do 
setor, constata-se que já existia, ao longo de 2016, uma significativa probabilidade de que o modelo 

de prestação dos serviços do setor de telecomunicações fosse alterado, impactando na possibilidade 
de que sejam feitas outras modificações na regulamentação de diversos aspectos dos serviços 

existentes. 

III.1.2.2. Ausência de interesse público em celebrar TACs diante das alterações das metas de 
universalização resultantes do novo modelo de telecomunicações 

139. Conforme relatado anteriormente, os TACs de universalização preveem como conduta a 
ser ajustada o cumprimento das metas de universalização vinculadas à concessão da telefonia fixa, 

estabelecidas pela Anatel em instrumentos como o Plano Geral de Metas de Universalização 
(PGMU).  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         22 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

140. Se ocorrerem, de fato, as mudanças que estão sendo propostas por diversos atores do 
setor, há a possibilidade de o TAC ser prejudicado pela alteração da regulamentação em que 

foi construído, visto que passa a ser provável a anulação do regulamento que estabelecia a 

obrigação de cumprimento das metas de universalização utilizadas como base para a sua 

assinatura, podendo assim beneficiar a operadora e prejudicar o interesse público que 

fundamentou a assinatura do TAC. 

141. É importante ressaltar que, somando os processos de negociação de TAC referentes à 

universalização do serviço de telefonia fixa em discussão na Anatel, trata-se de um montante 
correspondente à aproximadamente R$ 554 milhões (peça 25, mídia anexa “Anexo I – Relação de 
processos TAC”). 

142. As mudanças previstas na revisão do modelo preveem a extinção da concessão do serviço 
de telefonia fixa. Isso significa que a obrigação de universalização do serviço deixará de existir, 

deixando de ser exigível das operadoras e anulando as metas de universalização as quais as 
prestadoras estavam obrigadas a cumprir.  

143. Assim, diferentemente do que se observou na alteração do modelo de gestão da qualidade, 

em que se prevê a alteração dos indicadores e metas de qualidade, e não a anulação do controle e da 
atuação da Anatel sobre a qualidade em si, no caso dos TACs que tratam da universalização o que 

será prejudicado será o próprio objeto do acordo, que deixará de ser exigível. Ocorre, portanto, a 
perda tanto do objeto do TAC como do interesse público na celebração do acordo. 

144. Nesse caso, não apenas não haverá conduta a ser corrigida, prejudicando os 

compromissos de ajustamento de conduta do TAC, quanto a atuação da Anatel ao tentar compensar 
essas alterações no TAC será prejudicada, visto que não serão cabíveis novas exigências e ações que 
visem trazer benefícios de universalização do serviço à sociedade, fundamento esse que embasou a 

própria assinatura do TAC e seu interesse público.  

145. Nesse caso, restaria somente a possibilidade de a Anatel exigir diretamente a parcela do 

valor de referência do TAC correspondente às obrigações de universalização, algo que já poderia ser 
feito em momento anterior e sem a assinatura do TAC, prejudicando a eficiência e efetividade da 
atuação da Anatel e do acordo, de forma geral.  

146. É necessário lembrar que a única razão pela qual o poder público, ao assinar o TAC, 
aceitou abdicar dos recursos públicos das multas já exigíveis imediatamente das operadoras e atrasar 

em quatro anos o recebimento desses valores, ainda que em forma de investimentos, ao assinar o TAC 
foi o fato de que o acordo promoveria o ajuste da conduta infringida, bem como ações e investimentos 
por parte das operadoras que trariam benefícios à sociedade e aos consumidores. 

147. Assim, se com as alterações do modelo de telecomunicações a universalização deixará de 
existir, conforme previsto nas modificações propostas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder 

Legislativo, não se verifica a existência de interesse público na celebração de TACs que tratem desse 
tema e suas metas. Isso porque as alterações prejudicarão ou anularão os compromissos de 
ajustamento de conduta a serem acordados, impedirão a atuação efetiva da Anatel sobre o objeto do 

TAC, inviabilizarão os benefícios à sociedade previstos e, ainda, resultarão em um maior interesse 
público em simplesmente cobrar as multas de universalização diretamente das operadoras do que 

assinar um acordo de ajustamento de conduta inapropriado e insustentável, visto que será composto 
por ações cuja exigibilidade será questionada e anulada posteriormente. 

148. Nessas condições, verificou-se que os TACs cujo objeto seja as multas referentes a 

universalização do serviço de telefonia fixa restam prejudicados dado que não há interesse público 
na celebração desses acordos, dado que as alterações previstas tanto no novo Plano Geral de Metas 

de Universalização (PGMU) quanto na revisão do modelo de telecomunicações prejudicarão os 
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compromissos de ajustamento de conduta desses TACs, reduzindo-os ou até mesmo os anulando, o 
que resulta em  benefícios às operadoras e causa danos ao Erário. 

149. É fundamental destacar que a própria Procuradoria Especializada junto à Anatel já tinha 
se manifestado sobre essa preocupação no processo que analisava o TAC da empresa Oi (TC 
033.413/2015-0, peça 5, p. 2 e 3), no processo do TAC de universalização da empresa Telefônica 

(peça 1, p. 18) e no processo de TAC da empresa Sercomtel, por meio do Parecer 399/2016/PFE-
ANATEL/PGF/AGU (peça 88), em que afirmou: 

318. Antes de adentrar no conteúdo de cada um dos compromissos de ajustamento de conduta 
relativos à Universalização, ponto importantíssimo a ser observado é que, tendo em vista que 

o novo Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado 

Prestado no Regime Público – PGMU está em vias de ser editado, com alterações de metas, 

algumas sendo extintas, outras alteradas para serem mais ou menos “intensas”, deve ser 

ponderado se realmente há interesse público na celebração do TAC relativamente a essas 
metas .  

319. Com efeito, não se poderá exigir da prestadora o cumprimento de metas antigas após a 

vigência do novo PGMU, sobretudo se algumas dessas metas forem extintas, ou 
substancialmente alteradas de acordo com a nova realidade do País . Desse modo, é 

necessário que se pondere sobre a existência de interesse público em substituir o pagamento 
de multas pelo descumprimento de metas constantes dos Planos Gerais de Metas para 
Universalização anteriores (PGMU I, PGMU II e PGMU III) por obrigações constantes no novo 
PGMU IV que podem se tornar menos “intensas”. 

320. Além disso, convém notar que o valor referente às correspondentes multas aplicadas e 

estimadas comporia o Valor de Referência do TAC, sendo que eventualmente não haveria 
conduta a ser ajustada pela prestadora por conta da extinção de metas ou, em alguns casos, 
haveria metas mais simples de serem atingidas . Ainda na mesma trilha ilustrativa, as metas 
constantes de novo PGMU editado após a celebração de TAC deverão ser cumpridas nos termos 
das novas disposições regulatórias, e o inadimplemento delas pela prestadora estará sujeito à 
aplicação de sanções de acordo com o Regulamento de Sanções. De um TAC celebrado em tais 

condições restaria eficaz apenas a parte relacionada aos correspondentes compromissos 

adicionais. 

321. Desse modo, ressalta-se a necessidade de análise do interesse público em celebração de 

TAC com estabelecimento de compromissos relativos a metas de PGMU que estejam em 
processo de alteração regulamentar. (sem grifos no original) 

150. Observa-se que a PFE ressalta que não está clara a existência de interesse público em 
assinar os termos partindo do princípio de que as metas de universalização, definidas pelo PGMU, 

serão alteradas no novo plano. 

151. A PFE destaca exatamente o que já havia sido apontado anteriormente na presente seção 

do relatório com relação ao fato de que alterações significativas nas regras e metas posteriores à 
assinatura dos TACs podem beneficiar as operadoras e causar dano ao erário, visto que há grande 
probabilidade de se substituir o pagamento de multas, em um montante de aproximadamente R$ 1,17 

bilhão, por ações que serão reduzidas ou até anuladas devido a alterações no regulamento. 

152. É importante ressaltar que o parecer da Procuradoria se restringiu a analisar o andamento 

dos processos referentes à universalização somente com relação à edição do novo PGMU, citando o 
possível impacto que isso poderia ter no TACs. Não foi considerada nessa análise a mudança do 
modelo de prestação dos serviços de telecomunicações em andamento no setor, que poderá alterar de 

forma ainda mais significativa as metas, obrigações e competências das prestadoras como um todo, 
prejudicando ainda mais o TAC, conforme demonstrado anteriormente. 

153. Considerando o posicionamento da PFE quanto à edição do novo PGMU e seus impactos 
nas negociações de TAC, ao analisar a revisão do modelo de prestação dos serviços de 
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telecomunicações, constata-se que há a ausência do interesse público na assinatura desses acordos 
antes que as premissas e critérios que os fundamentem estejam, de fato, consolidados. 

154. Ao tratar dessas possíveis alterações regulamentares, a Anatel afirmou, por meio de 
resposta à oitiva (peça 25, p. 2): 

3.12. Já especificamente quanto a possíveis alterações relacionadas às atuais metas de 
universalização, foram feitas no Informe nº 25/2016/SEI/COUN3/COUN/SCO as seguintes 
ponderações, em linha com as premissas de atuação da Agência acima referidas: 

Acerca da avaliação do interesse público na inclusão das condutas relativas ao PGMU, 

esta Comissão de Negociação entende que ele se encontra presente, sendo que a 

iminência da alteração daquele normativo apenas difere da possibilidade de alteração 
de outras normas por já haver previsão concreta do tempo de sua ocorrência, que vem 
a ser atualmente, o mês de dezembro de 2016. 

Nesse sentido, a ponderação de firmar-se um TAC sobre as regras vigentes sempre 
comporta – em maior ou menor grau – a variável de sua mutação. Para tratar disso, há 
no instrumento disposições que preveem hipótese geral de alteração regulamentar e suas 
consequências para o TAC. Nota-se que o próprio Órgão Consultivo concorda com a 

regularidade e a utilidade dessas Cláusulas propondo apenas que lhes sejam feitos 

ajustes. 

(...) 

Avançando, é de se pontuar que tal alteração do PGMU tampouco afeta o interesse público 
na celebração de TAC tendo por objeto as condutas que o afrontam. Ora, os procedimentos 
incluídos na negociação do TAC revelam, conforme consta das fichas de cada conduta, que 
a Prestadora possui diversas práticas em desconformidade com os preceitos de 
universalização que abrangem até mesmo um passivo de atendimentos a serem realizados.  

(...) 

3.14. Longe de eximir as compromissárias da realização de qualquer meta ou de "cancelar 

multas" ou parcela do Valor de Referência do TAC, as Cláusulas devem resultar: a) 

repactuação, que implica em ajuste sopesado pelo interesse público (que pode resultar na 

adaptação de metas); ou b) na exigência concomitante do cumprimento de novas obrigações 
e dos compromissos assumidos no TAC. Nesse contexto, descabe qualquer cogitação a respeito 
de eventual e possível dano ao erário. (...) (sem grifos no original) 

155. Inicialmente, a Anatel reafirma que as alterações das metas de universalização se tratam 
de algo iminente. Em seguida a agência alega que não há insegurança jurídica ou possíveis 
irregularidades no TAC, mesmo considerando as alterações em andamento das metas, visto que a 

assinatura de um termo usando as regras vigentes sempre comporta, em maior ou menor grau, a 
variável de sua mutação. 

156. Entende-se que tal argumentação não deve prosperar. Sabe-se que, de fato, é necessário 
que no TAC haja uma certa flexibilidade de se alterar ou repactuar algum compromisso específico 
que possa ter sido alterado no decorrer do prazo de vigência do termo, conforme já defendeu a própria 

PFE (peça 88, p. 42) e conforme as minutas de TAC já analisadas no presente processo, negociadas 
com as empresas Oi e Telefônica, por exemplo.  

157. Entretanto, entende-se que há uma significativa diferença entre realizar um ajuste de parte 
do termo ou repactuar um compromisso específico e realizar a repactuação das condições do TAC 
como um todo, alterando a essência do escopo do termo e todas as metas e compromissos nele 

existentes. 

158. É importante lembrar que as mudanças previstas para ocorrerem em breve no 

modelo de prestação dos serviços consistem em alterações da estrutura normativa e conceitual 
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do tema inseridos nos TACs de universalização, de maneira que, após a conclusão das 

mudanças de modelo, as condições dos termos serão extintas juntamente com as suas metas. 

159. Dessa forma, não apenas os TACs e suas metas e compromissos serão enfraquecidos ou 
integralmente prejudicados diante das mudanças regulamentares e de gestão da Anatel sobre o tema 
neles incluído, como haverá um risco significativo de que as alterações das condições do TAC gerem 

conflitos, inclusive judiciais, entre a Anatel e as operadoras – conflitos esses quanto às condições 
estabelecidas na repactuação dos acordos ou à cobrança direta do valor de referência do TAC. Além 

disso, pode-se gerar questionamentos pelos demais atores do setor quanto à compatibilidade das 
novas condições estabelecidas com o interesse público, abalando-se a segurança jurídica dos acordos 
originais. 

160. Dada a ausência de interesse público na assinatura de TACs de universalização em face 
das incertezas do cenário atual, propõe-se determinar à Anatel que se abstenha de incluir nos TACs 

quaisquer Pados relativos ao tema de universalização, considerando que está prevista a extinção das 
obrigações relativas ao tema na revisão do modelo de telecomunicações, conduzida tanto pelo Poder 
Legislativo quanto pelo Poder Executivo, e também pela própria agência em sua proposta de revisão 

do PGMU para o próximo quinquênio, o que acarretaria na perda de objeto de parcela significat iva 
dos compromissos de correção de conduta, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, 6º, inciso VII, e 15 

da Resolução Anatel 629/2013, e os princípios do interesse público, da segurança jurídica e da 
eficiência, previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, 
Lei 9.472/1997. 

161. Alternativamente, caso não seja acolhida a proposta anterior de que não há interesse 
público em firmar um TAC tratando de obrigações que serão extintas antes do término do referido 
acordo, propõe-se determinar à Anatel que, diante da concretização das alterações previstas nas 

obrigações de universalização, redistribua o valor relativo aos Pados de universalização incluídos nos 
TACs para novos projetos de compromissos adicionais, ou ampliação dos já existentes, uma vez que 

não será possível exigir a correção das condutas infringidas nos Pados, considerando o disposto nos 
arts. 2º, 6º, inciso VII, e 15 da Resolução Anatel 629/2013, e o princípio do interesse público, previsto 
no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

162. Em resposta à diligência, a Anatel alegou novamente que as futuras alterações da 
regulamentação ensejarão a repactuação dos termos do TAC e serão tratadas como uma “nova 

negociação”, pode modificar não somente os “próprios compromissos firmados” como também “as 
multas e a distribuição do Valor de Referência entre os compromissos firmados” (peça 34, p. 3). 

163. Ao simplesmente afirmar que alterações na regulamentação ensejariam nova negociação, 

sem estabelecer critérios mínimos a serem respeitados nesse processo para manter a segurança 
jurídica do acordo original, a Anatel não deixa claro quais mecanismos serão utilizados para garantir 

a fidedignidade e legitimidade do TAC, preservando o interesse público do acordo. 

164. Lembra-se que o TAC já se trata de uma medida de exceção da Administração Pública 
para resolver irregularidades na prestação dos serviços. Ou seja, já se trata de um esforço adiciona l 

do poder público em abdicar da cobrança imediata de multas das operadoras, que são beneficiadas 
com o acordo, para tentar resolver um problema que traz prejuízos à sociedade. 

165. Assim, tentar prorrogar a vigência de um TAC após a sua assinatura consistiria em 

uma grave irregularidade, visto que, além de mudar as condições do acordo inicial, trazendo 

insegurança jurídica ao processo, a prorrogação do TAC prejudicaria os resultados esperados 

e ainda beneficiaria as operadoras em detrimento dos interesses da sociedade, prejudicando o 

interesse público do TAC. 

166. Ressalta-se que situação semelhante já foi identificada na atuação da Anatel nos Planos 
de Melhoria da Qualidade (PMQ) pactuados entre a agência e as operadoras, conforme melhor 
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detalhado nas seções 5.5.1 a 5.5.4 do relatório da auditoria realizada sobre a atuação da Anatel sobre 
a qualidade dos serviços de telecomunicações (TC 023.133/2015-5, peça 175).  

167. Na auditoria, constatou-se que, ao invés de seguir com os planos acordados inicialmente 
e aplicar as penalidades neles previstas, a Anatel optou por repactuar as metas originais, passando a 
chamar os referidos planos de “processos de acompanhamento” (PAC), promovendo a prorrogação 

indevida dos prazos estabelecidos originalmente nos planos de melhoria, prejudicando assim a 
efetividade e inviabilizando os resultados esperados. 

168. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que, caso seja necessária a repactuação 
das condições de TACs já assinados devido a alterações regulamentares posteriores, se abstenha de 
prorrogar a vigência dos TACs assinados e de fazer qualquer alteração no prazo de vigência dos 

acordos em andamento que possa provocar atrasos nos resultados esperados com os termos assinados, 
em atenção aos princípios do interesse público, da legalidade e da segurança jurídica previstos no art. 

36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013, c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997, e o art. 37 
da Constituição Federal. 

III.2. Irregularidade na criação e na exigência nos TACs de um Índice Geral de Qualidade  

(IGQ), inexistente na regulamentação vigente 

169. A Anatel acompanha a qualidade dos serviços de telecomunicações por meio do 

monitoramento de indicadores de desempenho operacional das prestadoras. Sobre esse tema, a Anatel 
em seu sítio apresenta as seguintes informações (acessado em 7/11/2016 e disponível em 
http://www.anatel.gov.br/dados/index.php/controle-de-qualidade): 

Cada indicador possui uma meta associada, que deve ser alcançada pela prestadora do 
serviço mensalmente, em cada área geográfica definida na regulamentação dentro da sua Área 
de Atuação. 

Os indicadores, bem como seus respectivos métodos de coleta, cálculo e demais requisitos 

de qualidade, estão definidos em regulamentação específica editada pela Anatel, em 
conformidade com a legislação e após consulta pública à sociedade . Os indicadores para o 
SCM, SMP e STFC estão estabelecidos nos Regulamentos de Gestão da Qualidade, anexos, 
respectivamente, à Resolução nº 574/2011, à Resolução nº 575/2011 e à Resolução nº 605/2012. 
Já os indicadores para o STVA estão estabelecidos no Plano Geral de Metas da Qualidade, anexo 
à Resolução nº 411/2005. 

(...) 

Visando aferir o correto emprego dos dispositivos regulamentares quanto à coleta, o cálculo e o 
envio das informações solicitadas, a Anatel realiza procedimentos fiscalizatórios sistemáticos 

e periódicos nas prestadoras . 

Para os casos em que se verificam indícios de desempenho ou conduta diferente da 

estabelecida na regulamentação, a Anatel instaura Procedimento de Apuração de 
Descumprimento de Obrigações (PADO) em desfavor da prestadora. (...) Quando cabíveis, 

as sanções são aplicadas observando o Regulamento de Aplicação de Sanções 
Administrativas (RASA), aprovado pela Resolução nº 589/2012, e podem ser: advertência, 
multa, suspensão temporária, obrigação de fazer, caducidade ou declaração de inidoneidade. (sem 
grifos no original) 

170. Diante das informações apresentadas, verifica-se que a Anatel já possui indicadores de 
medição da qualidade dos serviços definidos em regulamentação e já possui rotina de fiscalização 

sistemática dos resultados apresentados por eles. 

171. Estão em andamento na agência negociações de TACs que se referem ao macro tema de 
qualidade dos serviços, em que os Pados inseridos no âmbito dessas discussões se referem ao 

descumprimento dos indicadores citados acima por parte das operadoras. 
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172. Avaliando-se primeiramente o processo de TAC da operadora Oi referente à qualidade 
dos serviços, sendo esse o primeiro processo sobre o referido tema a ser aprovado pelo Conselho 

Diretor da Anatel, verificou-se que a proposta final da Comissão de Negociação da área técnica da 
Anatel (TC 033.413/2015-0, peça 17, p. 29), de 6/11/2015, apresentou os compromissos de ajuste de 
condutas por meio de diversas fichas que listavam o indicador de qualidade infringido, a respectiva 

meta a ser cumprida e de que forma (TC 033.413/2015-0, peça 31). 

173. Assim, a proposta de TAC apresentada tomava como base o atingimento gradual das 

metas dos indicadores de qualidade previstos nos regulamentos da Anatel, os mesmos que originaram 
os processos sancionatórios que motivaram a assinatura do termo. 

174. Entretanto, essas condições foram alteradas pelo voto vencedor que embasou a aprovação 

do TAC, o Voto Anatel 2/2015/SEI/IF, que apresentou as seguintes afirmativas (peça 28, p. 6):  

3.23.12. A partir da análise dessas informações, verifiquei a possibilidade de acompanhamento 

e aferição do ajustamento de todos os indicadores de qualidade por meio desse índice , 
simplificando muito a atividade de certificação do cumprimento do TAC, sem perda de 
informações ou qualquer outro prejuízo, pois a compromissária continuaria com a obrigação de 
coleta, cálculo, consolidação e envio mensal à Agência nos termos regulamentares. 

3.23.14. Portanto, se conseguimos facilitar o trabalho sem qualquer perda, entendo que essa forma 
de avaliação é plenamente justificável e efetiva, pois reduz o custo regulatório, razão pela qual 

proponho que o acompanhamento e aferição seja realizado por meio da consideração do 

Percentual de Indicadores com Cumprimento de Metas da Operadora, baseado no IGQO, 

em substituição à proposta original de acompanhamento individualizado e pulverizado dos 
indicadores. Proponho, todavia, a denominação de IGQ – Índice Geral da Qualidade . (sem 
grifos no original) 

175. O voto segue explicando que, na reformulação da proposta, foi verificado que a Anatel 

utiliza em um dos seus relatórios (Relatório de Indicadores de Desempenho Operacional) o indicador 
chamado “Índice Geral de Qualidade Operacional” (IGQO) em todos os serviços monitorados pela 

agência e sugere que seja criado um novo índice a partir do IGQO, que será submetido a alguns 
ajustes, resultando no chamado de “Índice Geral da Qualidade” (IGQ). O voto propõe, então, que 
passe a ser adotado esse indicador novo como o instrumento de ajuste de conduta do TAC, ainda que 

se trate de um indicador não regulamentado e não seja previsto nos normativos da Anatel. 

176. Entretanto, apesar de o voto citar que o IGQO foi utilizado em um dos relatórios da 

agência para avaliar todos os serviços de telecomunicações, é importante destacar que, ao 
regulamentar a qualidade dos serviços e seus indicadores, a Anatel definiu a existência e aplicação 
do referido indicador (IGQO) somente para o serviço de telefonia fixa, conforme Resolução Anatel 

605/2012, não estando regulamentada nem prevista a aplicação de tal índice para os demais serviços, 
cuja qualidade foi normatizada pelas Resoluções Anatel 574/201, 575/2011 e 411/2005. 

177. Registre-se que, na minuta de TAC da prestadora Telefônica, aprovada em 27/10/2016 
pelo Conselho Diretor, foi inserida a mesma previsão de utilização do IGQ em substituição dos 
demais indicadores, como ajuste de conduta para os descumprimentos da regulamentação da 

qualidade da telefonia móvel e fixa (peça 93, p. 27-28). 

178. Ocorre que a nova proposta de ajuste de conduta da qualidade dos serviços, aprovada pelo 

Conselho Diretor da Anatel e resultante da reformulação da proposta anterior estabelecida na 
comissão de negociação, apresenta inconsistências e irregularidades que serão tratadas a seguir. 

179. Conforme já citado anteriormente, o IGQO consiste em um indicador previsto em 

regulamento somente para o serviço de telefonia fixa, chamado de Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC), conforme Regulamento de Gestão da Qualidade do STFC, Resolução Anatel 605/2012. Não 

há previsão normativa para a aplicação desse indicador para nenhum dos demais serviços de 
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telecomunicações, que possuem regulamentos e indicadores próprios de gestão da qualidade, assim 
como o STFC. 

180. Além de aparentar inadequada a proposta apresentada no voto, por utilizar como 
parâmetro de qualidade para todos os serviços um indicador que somente é aplicável a um dos 
serviços, segundo a regulamentação da própria agência, a sua legitimidade também pode ser 

questionada, por defender a ideia de se criar, especificamente para o TAC, um novo indicador a partir 
de ajustes e adaptações de outro indicador existente, sem que sejam seguidos os trâmites processuais  

de atos normativos da Anatel e sem que haja transparência no processo. 

181. Ao se avaliar o processo de TAC de qualidade dos serviços da empresa Telefônica, o 
segundo processo sobre o referido tema aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, em 27/10/2016, 

verificou-se que novamente foi aprovado como índice de referência do TAC de qualidade o chamado 
IGQ, um indicador não regulamentado pela agência em seus normativos vigentes (peças 93, p. 27-

28; 96, p. 4). 

182. Assim, ainda que a Anatel tenha escolhido reproduzir tal indicador para os demais 
serviços em seus relatórios gerenciais, entende-se ser inadequado a agência optar, em uma 

negociação com a relevância e a materialidade dos TACs, independentemente da empresa 

requerente, por trocar o acompanhamento de ajuste de conduta baseado em indicadores  

regulamentados por um indicador novo, criado por meio do voto vencedor que aprovou o TAC, 

não normatizado e que utiliza como base para a sua criação outro indicador não aplicável a 

todos os serviços.  

183. Caso a agência entenda ser necessária a criação de novos indicadores de medição da 
qualidade dos serviços, não sendo apropriados ou sendo insuficientes os indicadores já 
regulamentados, entende-se ser necessário que a Anatel submeta nova proposta de regulamentação, 

que siga os procedimentos normativos previstos no capítulo V do Regimento Interno da Anatel, 
Resolução Anatel 612/2013, visto que se trata de atos de caráter normativo que devem passar pelos 

mecanismos de controle formais do órgão, garantindo transparência e legitimidade ao processo.  

184. A opção adotada pela agência de fazer o acompanhamento, e eventualmente aplicar 
sanções, das ações previstas no TAC por meio de um indicador criado na própria proposta de TAC, 

rejeitando os indicadores já regulamentados na agência e que motivaram as multas que culminaram 
na assinatura do acordo, apresenta irregularidades e fere o princípio da transparência conforme pontos 

descritos a seguir:  

a) a troca de indicadores não permite verificar o ajuste de condutas, princípio básico do 
TAC, dado que gera incomparabilidade entre as condutas irregulares que geraram as infrações, e 

consequentemente o TAC, e a conduta acompanhada pela Anatel após o acordo. Isso porque os 
indicadores e as metas tomados como base serão diferentes entre os dois momentos de observação, 

inviabilizando a constatação, ou não, de ajustamento da conduta originalmente irregular. 

b) a Anatel passa a regulamentar o monitoramento do TAC por meio de instrumento 
inadequado e de baixa publicidade, dado que será criado um indicador novo para os serviços de 

telecomunicações por meio do voto de conselheiro em processo específico e da minuta de um acordo 
celebrado somente entre a Anatel e a empresa prestadora dos serviços. Nesse caso, constata-se que a 

agência está regulamentando por um documento interno, presente somente em processo 
administrativo específico do TAC e acessível apenas às partes envolvidas, algo que, além de 
prejudicar a transparência e a legitimidade da atuação da Anatel e de seus atos, ainda vai de encontro 

com o Regimento Interno da agência. O normativo prevê, para os atos de caráter normativo (como a 
criação de indicadores de qualidade dos serviços), documentos ou matéria de interesse relevante, a 

realização de Consulta Pública pela agência, assim como foi feito com os indicadores previstos nos 
regulamentos e presentes na proposta original de TAC da área técnica da Anatel. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         29 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

185. Com relação ao cálculo proposto para o IGQ, conforme citado anteriormente, a análise 
do voto relator define que o indicador está baseado na definição do Índice Geral de Qualidade 

Operacional (IGQO), calculado da seguinte forma (peça 93, p. 27, do presente processo e peça 28, p. 
6-9, do TC 033.413/2015-0): 

4.2.10.21. Esse índice – utilizado de forma semelhante para todos os serviços – está baseado na 
definição do Índice Geral de Qualidade Operacional – IGQO previsto no art. 35 do Regulamento 
de Gestão da Qualidade (RGQ) do STFC, aprovado pela Resolução nº 605, de 26/12/2012, que 
assim dispõe: 

Art. 35. O Índice Geral de Qualidade Operacional – IGQO é calculado 

percentualmente para cada modalidade considerando os indicadores de qualidade 

operacional de desempenho de rede, de reação do usuário e os de atendimento ao 
usuário. 

Parágrafo único.  Para fins de cálculo do IGQO considera-se: 

I – Representação matemática: 

IGQO = (A/B) x 100 

Onde: 

A: Quantidade de indicadores que cumpriram a meta no período avaliado 

B: Quantidade de indicadores no período avaliado. (sem grifos no original) 

186. Assim, ao se avaliar a forma de cálculo do IGQ, verifica-se que o índice é obtido somente 

calculando-se o percentual simples de quantos indicadores avaliados cumpriram suas metas sobre o 
total de indicadores que foram avaliados em determinado período. 

187. Uma irregularidade observada na metodologia definida pela Anatel consiste no fato de 
que, ao ser considerado somente o percentual geral de cumprimento dos indicadores, ignora-se o 
atingimento da meta e, consequentemente, o ajuste de conduta, de cada indicador existente no 

regulamento e que motivou as multas que resultaram na assinatura dos TACs. Ressalta-se que o TAC 
é justamente um acordo cuja base é um ajuste de condutas com o objetivo da empresa reparar o que 

está em desacordo com a regulamentação vigente. 

188. Não apenas o IGQ desconsidera o desempenho de cada indicador específico de qualidade 
dos serviços, dado que a Anatel passaria a acompanhar um índice genérico, como não leva em 

consideração a melhoria de desempenho da qualidade dos serviços em si, visto que a metodologia de 
cálculo escolhida é incapaz de avaliar a evolução temporal dos vários aspectos que compõem a 

qualidade dos serviços e que seriam refletidos por meio dos indicadores regulamentados pela agência, 
conforme proposto pela Comissão de Negociação da área técnica da Anatel. 

189. Exemplificando, suponha-se que existam três indicadores que compõe o IGQ, chamados 

A, B e C, com os desempenhos conforme tabela abaixo: 

Tabela 2 – Exemplo do cálculo do IGQ com três indicadores em um período de tempo 

Indicador A B C D  IGQ 
Meta > 80 > 70 > 60 > 50  

ano 1 75 60 85 60 

 

50%* 

ano 2 30 20 100 100 

 

50%* 

Fonte: Elaboração própria. 

* Correspondentes a 2/4, dado que foram cumpridos apenas 2 indicadores entre os quatro 

observados 
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190. Na tabela, foram apresentados quatro indicadores com metas distintas e com resultados 
medidos em dois períodos diferentes, ano 1 e ano 2. Observa-se que o indicador A e o indicador B 

não atingiram a meta em nenhuma das avaliações e que tiveram significativa piora no seu desempenho 
no segundo ano. Já os indicadores C e D sempre atingiram a meta e houve ainda melhoria de seu 
resultado na segunda medição. 

191. Observa-se que, mesmo se tratando de duas situações com resultados completamente 
diferentes, obteve-se o mesmo IGQ para ambos os anos utilizando a metodologia de cálculo sugerida 

pela Anatel. Assim, o IGQ não foi capaz de refletir:  

a) a permanente situação irregular dos indicadores A e B que, sendo indicadores de 
qualidade de serviço, teriam como consequência uma má qualidade no serviço avaliado, algo que vai 

de encontro ao objetivo do TAC; 

b) a involução no desempenho do serviço, dada a piora do desempenho dos indicadores 

A e B no decorrer do tempo;  

c) o bom desempenho recorrente dos indicadores C e D; 

d) e a evolução do desempenho dos indicadores C e D com o decorrer do tempo, chegando 

a atingirem resultados excelentes. 

192. Ou seja, o cálculo e o resultado do referido indicador se mostram ineficazes como 

instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação do desempenho da qualidade do serviço 
medido, além de não refletirem as melhorias, ou não, do desempenho e dos resultados da operadora 
diante das ações previstas pelo TAC. Ressalta-se, ainda, que a situação anterior pode acontecer 

considerando por exemplo os indicadores do serviço de banda larga e de telefonia móvel. 

193. Além disso, não resta claro qual seria o valor de referência do IGQ considerado adequado 
pela Anatel e que deveria ser atingido pelas operadoras, visto que não apenas o índice é prejudicado 

por tentar medir indicadores distintos, como ele não mede claramente a diferença entre as situações, 
resultando na incomparabilidade entre resultados de anos distintos. 

194. A impossibilidade de correlacionar diretamente a melhoria da qualidade do serviço e seus 
indicadores com o índice IGQ põe em xeque a efetividade da atuação da Anatel, podendo, inclusive, 
impactar a qualidade do serviço. Levanta-se, assim, o questionamento se há, de fato, interesse público 

na assinatura de TACs nessas condições, já que o objetivo do acordo é o ajuste da conduta infringida, 
no caso, justamente o não atendimento de certos indicadores de qualidade. Além disso, acarreta 

insegurança jurídica no acordo, inclusive para as próprias operadoras, visto que o índice escolhido 
não reflete as melhorias no serviço e pode não refletir os resultados das ações executadas pelas 
empresas. 

195. Ora, se há um regulamento vigente com indicadores normatizados de qualidade dos 
serviços, que inclusive serviram de base para as multas que resultaram no TAC, entende-se que essa 

regulamentação não deve ser ignorada, sendo necessário um gradual cumprimento das suas metas ao 
longo dos quatro anos, e não deve ser substituída por um novo índice não normatizado e que não 
ofereça garantias de que será regulamentado futuramente. Essa substituição vai de encontro com os 

regulamentos de qualidade vigentes, podendo inclusive ser considerada uma irregularidade na 
atuação da Anatel e de seu Conselho Diretor, que aprovou TACs nessas condições. 

196. O referido Voto Anatel 2/2015/SEI/IF que propõe o IGQ ainda afirma (peça 28, p. 6-9, 
do TC 033.413/2015-0):  

3.23.15. Tal proposta facilita, como dito, o acompanhamento da Agência, pois possibilita a 

aferição do cumprimento total dos indicadores por meio de um único índice ou meta, ao 
contrário da proposta apresentada pela área técnica e da contraproposta do Conselheiro Relator 
que apresentam milhares de metas a serem cumpridas ao longo dos 4 (quatro) anos de 

vigência do TAC, com inúmeras possibilidades de multas, instauração de inúmeros processos e 
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infindáveis recursos, contrariando uma das principais vantagens do ponto de vista do 
acompanhamento para as áreas da Anatel que é a diminuição do número de processos e rapidez 
do sancionamento.  

3.23.16. Todavia, repiso que essa facilidade de acompanhamento não retiraria o 

compromisso da compromissária em continuar cumprindo todos os indicadores e enviando 

na forma prevista na regulamentação. Também não afastaria a necessidade de adoção de 
medidas para atingir as metas de todos os indicadores ao final do TAC.  

3.23.17. A Anatel continuará acompanhando e publicando o Percentual de Indicadores com 

Cumprimento de Metas da Operadora (IGQ), ao longo do período de duração do TAC. A 
compromissária deverá manter, no mínimo, o patamar atual do IGQ durante toda a vigência do 
TAC. 

(...) 

3.23.26. Proponho, ainda, que o IGQ seja único, ou seja, consolidado dos IGQs dos serviços 

abarcados no presente TAC (Móvel, Fixa e TV) 

197. Diante da análise realizada anteriormente sobre o IGQ, entende-se que as afirmativas 
acima devem ser avaliadas com mais detalhes.  

198. O item 3.23.15 do Voto Anatel 2/2015/SEI/IF alega que a metodologia é importante para 
simplificar o processo de acompanhamento das obrigações do TAC. Entretanto, novamente deve-se 
questionar o interesse público na presente situação, visto que a simplificação do processo resulta na 

perda de informações essenciais para o acompanhamento do TAC, o que abre espaço para a 
subjetividade dos resultados e possibilita, inclusive, que o controle feito pela Anatel seja mais brando. 

Caso a piora dos indicadores não seja demonstrada no IGQ, pode-se gerar benefícios indevidos para 
as operadoras ou até mesmo prejuízos, caso suas ações de melhoria não estejam corretamente 
refletidas no índice. 

199. A subjetividade da análise dos dados e a imprecisão entre resultados do indicador e a real 
melhoria da qualidade dos serviços levam ao entendimento de que a assinatura do TAC, nessas 

condições, traria prejuízos aos usuários dos serviços de telecomunicações, pois a qualidade poderia 
ser inclusive degradada em relação aos níveis atuais para determinados aspectos, com o agravante de 
que esses aspectos podem ser aqueles que mais impactam na qualidade do ponto de vista do usuário . 

200. O item 3.23.26 sugere que o IGQ seja único para todos os serviços, algo que agrava ainda 
mais as irregularidades e fragilidades apontadas anteriormente. Isso porque não apenas o IGQ não 

expressará de forma clara a situação real da qualidade do serviço, não permitindo a evolução dos 
indicadores de qualidade com o passar do tempo, como não será possível verificar o desempenho 
individual de cada serviço e distinguir a melhoria, ou piora, de sua qualidade individualmente. 

201. Em resposta à diligência, a Anatel alega que a “composição do IGQ não deixa margem” 
para que seu resultado distorça a situação atual da qualidade (peça 34, p. 6), embora o exemplo da 

tabela 2 da presente instrução demonstre o contrário.  

202. A agência ainda afirma que “essa facilidade de acompanhamento não retiraria o 
compromisso da compromissária em continuar cumprindo todos os indicadores e enviando na forma 

prevista na regulamentação” (peça 28, p. 6-9, do TC 033.413/2015-0), de forma que a agência 
continuaria a fazer o acompanhamento de “todos os indicadores na forma atualmente prevista na 

regulamentação, por indicador, por área de abrangência e por serviço” (peça 34, p. 5). 

203. Diante disso, não fica claro de que forma o processo estaria sendo simplificado, como foi 
alegado pela referida, visto que a Anatel permaneceria executando as atividades de controle dos 

indicadores normalmente. 

204. Ora, se a agência já executará o acompanhamento de cada indicador infringido que 

resultou em multa, não resta justificado porque acompanhar, controlar e definir o TAC com base em 
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outro indicador, de caráter genérico, aplicado a todos os serviços e aspectos da qualidade, 
desprezando o ajuste daquela conduta específica que originou o TAC. 

205. Essa condição ainda prejudica o processo de punição das operadoras em caso de 
descumprimento dos TACs. Isso porque o índice escolhido como parâmetro de cumprimento do 
acordo não está relacionado com os indicadores controlados pela agência, de forma que, se esses 

indicadores não forem cumpridos, não será possível aplicar a penalidade prevista no TAC, já que seu 
critério de cumprimento e de multas passa a ser o IGQ.  

206. A Anatel alega, conforme transcrito anteriormente, que o IGQ otimizaria o 
acompanhamento do TAC pois reduziria “as inúmeras possibilidades de multas, instauração de 
inúmeros processos e infindáveis recursos”. Cabe ressaltar que o TAC consiste em um acordo de 

ajustamento de condutas irregulares aos regulamentos e normas vigentes. Assim, se a agência entende 
que esse arcabouço de normativos não está adequado e está onerando a atuação do órgão regulador, 

não deve utilizar as condições estabelecidas no TAC como forma de compensar essa distorção. 

207. O TAC se trata de uma medida excepcional adotada pelo poder público ao abdicar de 
recursos públicos já exigíveis, resultados de multas aplicadas às prestadoras, por ações que possam 

trazer benefícios à sociedade. Dessa forma, entende-se que o acompanhamento dessas ações pela 
agência reguladora deve ser ainda mais rigoroso do que o controle regular feito pelo referido órgão 

sobre as obrigações das prestadoras.  

208. A necessidade de um acompanhamento mais rigoroso se faz ainda mais relevante ao se 
considerar que, ao abrir mão desses recursos públicos com o TAC, a Anatel prevê o arquivamento 

dos processos sancionatórios presentes no acordo, de forma que não será possível a agência resgatar 
ou dar continuidade aos processos sancionatórios nem exigir as respectivas multas caso a prestadora 
não cumpra o TAC e seus compromissos. 

209. Como dito na sessão II.1 do presente relatório, o TAC não deve ser prejudicado devido a 
necessidades de alterações dos normativos da agência. Antes de assinar TACs e tentar compensar por 

meio deles as eventuais falhas de seus procedimentos administrativos, caso existam, a Anatel deve 
primeiramente aprimorar as normas que regem as condutas e os compromissos das operadoras. 

210. No voto que embasa a adoção do IGQ, ainda consta a afirmação de que a “aferição do 

cumprimento do IGQ será realizada ao final do TAC como meta única, com base no IGQ do último 
mês do 4º ano de vigência do TAC” (peça 93, p. 27). Essa definição agrava as fragilidades dos termos 

do TAC, visto que a Anatel deixa de avaliar periodicamente o IGQ ao longo do período de vigênc ia 
do acordo, comprometendo o controle e acompanhamento pari passu do desempenho das operadoras 
e da qualidade dos serviços, bem como a efetividade da multa diária prevista no acordo, visto que, 

em caso de descumprimento ou atraso, não haverá tempo hábil para a aplicação máxima de tal 
penalização.  

211. Nessas condições, não resta claro como a Anatel vai garantir que a empresa vem 
cumprindo o termo de ajuste de conduta ao longo do TAC, se somente vai fazer essa aferição no fina l 
da vigência do acordo. Além disso, verifica-se que, em caso de não cumprimento dos compromisso s 

de melhoria do indicador, os usuários ficarão quatro anos sem ter um serviço com a qualidade mínima 
esperada e exigida em regulamentação. Ressalta-se que o objetivo do TAC de qualidade é justamente 

trazer benefício à sociedade e melhoria na qualidade do serviço.  

212. Tendo em vista que essa melhoria só pode ser feita de forma gradual, fica claro que é 
necessário um acompanhamento pela Anatel também gradual, não deixando que o sucesso do acordo 

e a efetividade da ação dependam somente da análise de uma única medição feita ao final do TAC, o 
que prejudicaria a segurança jurídica, o interesse público e a efetividade do acordo. 
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213. Em resposta à oitiva no presente processo, ao discorrer sobre possíveis repactuações nas 
metas dos TACs a serem assinados, a Anatel reafirma os pontos analisados anteriormente, originár io s 

do Voto Anatel 2/2015/SEI/IF, e ainda alega (peça 25, p. 1): 

3.8. Concomitantemente, foram estabelecidos compromissos de envio à Agência dos 

indicadores de qualidade vigentes, durante toda a duração do Ajustamento. Eventuais 

perdas significativas no desempenho das empresas durante o período de ajustamento 
ensejarão a apresentação de planos de ação ou mesmo a adoção de outras medidas , a fim de 
garantir a manutenção do nível de serviço desejado. Ao final do TAC, por sua vez, as prestadoras 
devem cumprir integralmente o Índice Geral de Qualidade – IGQ, que será composto pelos 
indicadores vigentes à época. 

3.9. Em síntese, é de se perceber que a associação da meta a ser atingida ao IGQ vem a ser 

dotada de flexibilidade uma vez que tal índice captura os indicadores de qualidade vigentes 
em um determinado momento do tempo. 

214. Assim, novamente a agência afirma que os indicadores de qualidade regulamentados 
continuarão a ser controlados em paralelo ao acompanhamento das ações e resultados dos TACs e 
que, em caso de piora do seu desempenho, “ensejarão a apresentação de planos de ação ou adoção de 

outras medidas”. 

215. Ora, repita-se, se a Anatel continuará acompanhando normalmente os indicadores 

regulamentados, possuindo os dados referentes à sua evolução e à melhoria da qualidade dos serviços, 
não resta clara a motivação da agência para exigir, no TAC, uma forma de acompanhamento 
diferenciada e específica da qualidade dos serviços, por meio de indicador não normatizado e que não 

será monitorado de forma gradual. 

216. Diante dessa afirmativa, novamente verifica-se uma possível ineficiência na atuação da 

Anatel. Além de criar um índice novo (IGQ) para controlar o TAC, permanecendo com o controle 
recorrente dos indicadores já existentes, a agência alega que, no caso de piora de resultados desses 
indicadores, determinará outra vez a apresentação de planos de melhoria, o que já é o propósito do 

próprio TAC vigente. Dessa forma, a Anatel passaria a controlar em paralelo ao TAC um plano de 
ação de melhoria de indicadores que se referem ao mesmo tema já tratado no acordo, o que vai de 

encontro com o regulamento de TAC, segundo o qual não cabe a negociação de novo acordo com a 
Anatel sobre proposta apresentada que possuir o mesmo objeto e abrangência de outro TAC ainda 
vigente ou sobre proposta apresentada que tiver por objetivo corrigir o descumprimento de outro 

TAC. 

217. Essa situação é incompatível com a proposta do TAC, visto que, por ser tratar de um 

termo de ajustamento de conduta, o descumprimento dos indicadores de qualidade e dos 
compromissos de melhoria do serviço, que motivaram a assinatura do TAC, deveria resultar na 
aplicação direta das multas no âmbito do próprio TAC e na execução extrajudicial do valor de 

referência do termo, e não no estabelecimento de um novo plano de ação paralelo ao TAC, como 
prevê a Anatel. 

218. Além de a escolha da agência onerar as atividades do próprio órgão regulador, ela 
representa uma irregularidade significativa, visto que a operadora não poderia ou não deveria 
apresentar piora nos indicadores do mesmo tema incluído no TAC se o acordo foi elaborado de forma 

eficiente, alinhada ao seu objetivo final de corrigir essa conduta de descumprimento reiterado dos 
indicadores de qualidade vigentes. 

219. Ressalta-se que o art. 24 do regulamento de TAC estabelece que “a conduta irregular que 
se pretende ajustar (...) deverá ser fiscalizada exclusivamente em conformidade com o cronograma 
de metas e condições estabelecido no respectivo compromisso”. Isso significa que, ainda que a Anatel 

faça um acompanhamento paralelo dos resultados dos demais indicadores regulamentados, além do 
IGQ previsto no TAC, e que monitore o desempenho de todos os indicadores, inclusive do IGQ, ao 
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longo dos quatro anos de vigência do acordo, nenhuma ação poderá ser adotada pela agência com 
relação aos resultados obtidos nesses processos.  

220. Isso porque o próprio regulamento prevê que a fiscalização estará restrita exclusivamente 
ao cronograma e às metas previstas no TAC. Assim, caso o IGQ seja adotado como parâmetro 

para aferição das metas, essa fiscalização estará restrita somente à avaliação desse índice (sem 

os demais indicadores) e, mais grave, somente ao desempenho do indicador verificado no 4º ano 

de vigência do ajuste, não importando o seu desempenho em todos os outros anos de vigência 

do TAC. Assim, embora a Anatel afirme que será feito um acompanhamento paralelo ao TAC 

dos indicadores e que esse será concomitante com a vigência do acordo, tal atuação em nada 

contribui para o resultado do TAC, visto que a agência não poderá adotar nenhuma ação de 

melhoria ou de sanção contra a operadora, já que tal metodologia de acompanhamento poderá 

não corresponder àquela prevista no TAC. 

221. A Anatel novamente enfatiza que “a associação da meta a ser atingida ao IGQ vem a ser 
dotada de flexibilidade” e que permite avaliar a qualidade do serviço independentemente dos 
indicadores a serem considerados, em caso de possível mudança de regulamento. Entretanto, tal 

afirmativa não deve prosperar, justamente pelo fato de que essa flexibilidade representa um 
descasamento entre o IGQ e a qualidade, de fato, dos serviços prestados, conforme já evidenciado 

anteriormente na presente seção desta instrução. 

222. Dessa maneira, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) se abstenha de assinar qualquer TAC envolvendo o tema de qualidade que utilize como 

critério para definição do ajustamento de conduta e de suas metas o Índice Geral da Qualidade (IGQ) 
ou qualquer outro indicador não regulamentado e não submetido à consulta pública para análise da 
sociedade, incluindo as operadoras, em linha com o disposto nos regulamentos de qualidade da Anatel 

dos serviços de telefonia móvel, Resolução Anatel 477/2007, e de telefonia fixa, Resolução Anatel 
605/2012,  c/c os incisos I e III do art. 13, o art. 16 e o caput e inciso II do art. 17 do Regulamento de 

TAC, Resolução Anatel 629/2013, e com os princípios da publicidade e da segurança jurídica 
previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

b) ao estabelecer o acompanhamento do ajustamento de conduta referente às metas e 
compromissos a serem atingidos pelo TAC, estabeleça pontos de controle periódicos ao longo da 

vigência do TAC, com a previsão de aplicação de multas por descumprimentos relacionados a esses 
controles realizados, consoante com os incisos I, III e V do art. 13, o art. 16, o caput e incisos II e III 
do art. 17 e o caput do art. 24 do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013 c/c o § 6º do art. 

5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985. 

223. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 
responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 

presente instrução. 

IV. IRREGULARIDADES NOS DISPOSITIVOS DOS COMPROMISSOS ADICIONAIS 

APLICÁVEIS A TODOS OS TACS 

224. Na presente seção pretende-se avaliar a forma como a Anatel formulou diretrizes e 
definições a serem seguidas no estabelecimento de compromissos adicionais dos TACs, além de 

avaliar os atos administrativos realizados pelo órgão regulador durante esses processos. 

225. Conforme já explicado anteriormente, o TAC é composto por duas principais partes: os 

compromissos de ajustamento de conduta e os compromissos adicionais, que são destinados a trazer 
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benefícios a usuários e melhorias ao serviço, fazendo com que o acordo vá além da simples correção 
de condutas irregulares. 

226. A existência dos compromissos adicionais no TAC é fundamental para a garantia do 
interesse público do acordo. Isso porque com eles o instrumento deixa de ser apenas uma extensão 
de prazo dada às operadoras para que corrijam as suas condutas irregulares, algo que já era exigíve l 

de imediato, e passa a oferecer uma vantagem adicional à sociedade por meio de investimentos e 
ações que resultarão em melhorias para os consumidores. 

227. A importância do papel dos compromissos adicionais para os TACs foi enfatizada pela 
Procuradoria Especializada junto à Anatel (PFE) em diversas análises sobre o tema (TC 
033.413/2015-0, peça 1, p. 65-82): 

a) Parecer 1.325/2015/PFE-Anatel/PGF/AGU, parecer sobre o TAC da Oi: 

361. Desse modo, esse acréscimo de obrigações a ser exigido da prestadora celebrante do 

TAC, nominado pelo Regulamento do TAC de compromissos adicionais, busca a expansão 

da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do setor de telecomunicações, bem como 
dar maior proteção aos usuários. 
(...) 

363. Nesse contexto é que os TACs a serem celebrados devem compensar ao interesse público, 
tanto primário como secundário, de forma que esse acordo não signifique, em última análise, uma 
espécie de moratória, ou mesmo perdão concedido à infratora. Diante disso, deve ser exigido da 

prestadora um plus obrigacional cujo adimplemento retribua ao interesse público essa nova 

oportunidade dada à infratora de ajustar sua conduta irregular. (sem grifos no original) 

b) Parecer 1.287/2012/PFE-Anatel/PGF/AGU, parecer sobre a proposta de regulamento 
de TAC da Anatel: 

31. O Termo de Ajustamento de Conduta tem como objetivo incentivar as empresas a cessar 
voluntariamente a prática de infrações às normas que regulam o setor de telecomunicações, de 
forma a minimizar os danos causados aos usuários e, ao mesmo tempo, favorecer a 

construção de infraestrutura de telecomunicações com vistas a dar suporte ao avanço 
tecnológico nesse setor. Esse último aspecto será observado a partir das obrigações de 

investimento em infraestrutura a serem assumidas pela empresa celebrante do TAC, 
sobretudo naquelas localidades que indiquem a não atratividade econômica. (sem grifos no 
original) 

c) Parecer 1.071/2013/PFE-Anatel/PGF/AGU: 
301. O TAC possibilitará à prestadora deixar de pagar multas por descumprimento de obrigações 
regulamentares. Essa vantagem econômica não pode ser usufruída exclusivamente pela 

prestadora infratora, mas sim repartida com a sociedade. 
(...) 
308. Para tanto, é fundamental que, a partir dos compromissos adicionais, os consumidores 

tenham acesso a serviço e infraestrutura que não seriam proporcionados pela expansão 

natural do setor de telecomunicações, movida pelos interesses econômicos das prestadoras. 
309. Em outras palavras: um compromisso só pode ser tido como compromisso adicional se, 

de fato, proporcionar ao consumidor final benefício a que ele não teria acesso se não 

houvesse a celebração do TAC. 
310. Além disso, faz-se premente que a prestadora não possa simplesmente utilizar dinheiro das 
multas para realizar seus investimentos normais em locais de atratividade econômica, Os valores 
das multas substituídas devem ser encarados como recursos públicos. E, na qualidade de 

recursos públicos, devem ser destinados a investimentos sem atratividade econômica.  
(...) 
313. Assim, o TAC será relevante tanto para a prestadora (que deixará de pagar multas 
substituídas pelo TAC e utilizará os respectivos valores em investimentos próprios) quanto para 

os consumidores, que serão beneficiados pela possibilidade de usufruir serviços aos quais 
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não teriam acesso como decorrência da expansão natural do setor de telecomunicações, de 
forma que seja possível dizer que o TAC, de fato, contribuiu para um incremento na efetiva 
prestação do serviço para os consumidores. (sem grifos no original) 

228. Até o Ministério do Planejamento (MP), em nota oficial que tratava sobre o projeto de lei 

que prevê a migração das concessões de telefonia fixa para autorizações do mesmo serviço, destacou 
a importância dos TACs preverem compromissos adicionais relevantes ao interesse público 

(peça 119, p. 8): 

 A realização de TAC não pode ser vista como regra, mas uma exceção. Em princípio, o TAC 
deve ser adotado para sanar alguma irregularidade, tendo como passo inicial o fim de qualquer 
conduta prejudicial aos usuários. O TAC não pode e não deve passar o sentimento de que vale 

à pena cometer infração. Daí que, além da correção da conduta irregular, sejam previstos 

compromissos extras – que podem, inclusive, prever cobertura de serviços em áreas 
deficitárias . Tais compromissos adicionais, no entanto, devem ser balizados por critérios como 
o número de usuários beneficiados, a capacidade econômica da compromissária, a vantagem 
auferida pela compromissada pela infração e o montante dos investimentos necessários para a 
realização do compromisso de cessação da conduta irregular. (sem grifos no original) 

229. Assim, fica claro que há a necessidade de que as ações e os compromissos de 
investimentos definidos pela Anatel como compromissos adicionais dos TACs reflitam políticas 

públicas desenhadas para beneficiar a sociedade e o interesse público, sendo políticas cujas metas e 
objetivos não seriam realizados pela operadora ao longo do tempo, dado não haver interesse comercial 
em alcançá-los. 

230. O Decreto 8.776, de 11 de maio de 2016, institui o programa de governo Brasil Inteligente 
que prevê como finalidade da política pública a universalização do acesso à internet no país. Além 
disso, o então Ministério das Comunicações publicou, em 8 de abril de 2016, a Portaria MC 

1.455/2016 que, ao estabelecer diretrizes para a Anatel na elaboração de um novo modelo de 
prestação de serviços de telecomunicações no país, determinou prioridade às ações que 

posicionassem “os serviços de banda larga no centro da política pública”. 

231. Ressalta-se que, conforme a própria Lei Geral das Telecomunicações (LGT), art. 79, §1º, 
as obrigações de universalização são as que objetivam possibilitar o acesso de qualquer pessoa ou 

instituição de interesse público a serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização 
e condição socioeconômica, bem como as destinadas a permitir a utilização das telecomunicações em 

serviços essenciais de interesse público. 

232. A importância da destinação dos recursos provenientes dos TACs às políticas públicas do 
setor de telecomunicações foi reforçada pelo Secretário de Telecomunicações do Ministério (MCTIC) 

em seu discurso em seminário realizado em fevereiro de 2017, em que afirmou (peça 106, p. 4-5): 

8. Portanto, a principal razão para atualizar o modelo de prestação do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC, nos termos do PLC nº 79/2016, e negociar Termos de Ajustamento de 

Conduta – TACs com as operadoras de telecomunicações é a necessidade de estimular o 
desenvolvimento da infraestrutura de suporte à banda larga, seja fixa, seja móvel.  

9. Esses são os principais  instrumentos da política de conectividade em banda larga do 

Governo Federal, que em breve lançaremos .  

10. O valor econômico associado à alteração do regime de prestação da telefonia fixa e os TACs 

serão revertidos em investimentos em redes de banda larga seguindo diretrizes estabelecidas 
pela política do Governo Federal. (sem grifos no original) 

233. Ocorre que, ao avaliar as propostas de TAC em andamento na Anatel, verificou-se que os 
projetos de compromissos adicionais dos TACs já aprovados ou propostos nos processos em 

andamentos da Anatel apresentam características que não estão integralmente de acordo com a 
política pública de universalização da banda larga. 
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234. Constatou-se que, embora os compromissos adicionais estabelecidos pela Anatel 
prevejam projetos de expansão de banda larga, como, por exemplo, nos TACs aprovados da empresa 

Oi e da Telefônica, conforme será relatado nas próximas seções da presente instrução, eles não 
priorizam o atendimento de localidades desprivilegiadas, remotas e sem interesse comercial, cuja 
desigualdade social e regional é elevada com relação às demais regiões do país. 

235. Para compatibilizar os projetos de compromissos adicionais dos TACs com a política 
pública de universalização de banda larga, é necessário priorizar investimentos em locais em que não 

haja a prestação de banda larga atualmente nem em um futuro próximo. Ressalta-se que o objetivo 
da universalização principal é fornecer os serviços para indivíduos e comunidades que ainda não têm 
acesso a eles, e não simplesmente ampliar o atendimento de usuários ou a competição entre 

operadoras nas regiões em que o serviço já existe. 

236. Assim, além de ser necessário que a Anatel dê prioridade ao investimento em regiões em 

que não há a previsão de fornecimento do serviço, é necessário que a agência garanta que mesmo nas 
localidades nas quais o serviço já é prestado pela operadora, sejam atendidas e priorizadas as regiões 
e os bairros desfavorecidos e sem infraestrutura de banda larga.  

237. A compatibilidade dos compromissos adicionais com a política pública do setor se torna 
ainda mais relevante quando analisamos a destinação desses recursos caso não fossem assinados os 

TACs.  

238. Com a instituição do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) 
pela Lei 9.998/2000, estabeleceu-se, em seu art. 6º, que 50% dos recursos arrecadados pelo Fundo de 

Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) relativos à concessão, permissão ou autorização para a 
exploração de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência, além de multas, 
indenizações e prestação de serviços técnicos pela Anatel, seriam destinados ao fundo de 

universalização, até o limite anual de R$ 700 milhões. 

239. Utilizando-se essa proporção como parâmetro, verifica-se que, não havendo a assinatura 

de TAC, um total de 50% dos valores das multas seria destinado diretamente à política pública de 
universalização do serviço de telefonia prestado em regime público do setor de telecomunicações. 

240. Ainda que o centro da política pública atual seja a universalização da banda larga, e não 

da telefonia fixa, a destinação ao Fust de 50% dos valores das multas arrecadadas pela Anatel deixa 
claro que os recursos das multas a serem incluídas no TAC já possuem, desde o início, uma vinculação 

a ações voltadas para o interesse público e para a concretização de políticas públicas de cunho social.  

241. Os compromissos adicionais do TAC são o instrumento utilizado pela Anatel para 
garantir a execução, pela operadora, de projetos destinados a atender políticas públicas. Dessa forma, 

fica evidente que, para que haja interesse público no acordo, é necessário que os projetos dos 
compromissos adicionais estejam claramente vinculados a uma política pública relevante do setor, 

como a de universalização da banda larga, e que seu valor tenha ordem de grandeza compatível com 
o montante de recursos que seria destinado originalmente, na cobrança da multa, a políticas públicas.  

242. Isso porque, se a Anatel estabelece como compromissos adicionais ações e 

investimentos que não estavam vinculados a uma política pública de Estado, o país perde em 

duas frentes: i) deixa de ser aproveitada a oportunidade do TAC de impor às operadoras  

obrigações de investimentos em regiões desfavorecidas e que normalmente não seriam 

atendidas pelas prestadoras; e ii) há uma perda de recursos que, caso as multas fossem 

cobradas, seriam destinados a fundos específicos cuja função principal é estimular políticas  

públicas do setor de telecomunicações. 

243. Em fiscalização do TCU sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos dos fundos das 

telecomunicações (Acórdão 749/2017-TCU-Plenário), foram levantadas informações em que a 
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Anatel informou que o saldo dos recursos do Fust, em 30/6/2016, era de R$ 3,28 bilhões e que o saldo 
do Fistel, em 30/6/2016, era de R$ 6,06 bilhões (TC 033.793/2015-8, peça 37). 

244. Ressalta-se que os valores previstos nos TACs em andamento na Anatel, que totalizam 
aproximadamente R$ 9,1 bilhões, correspondem a quase todos os recursos presentes nos fundos 
setoriais de telecomunicações. Essa equivalência demonstra a necessidade de que os compromissos 

dos TACs, principalmente os compromissos adicionais, sejam definidos de forma bem definida, clara 
e alinhada com as políticas públicas do país. 

245. Considerando que as decisões da Anatel e a sua atuação sobre o estabelecimento dos 
projetos que compõem os compromissos adicionais serão avaliadas com mais detalhes nas seções III 
e IV.6 do presente relatório, as propostas de encaminhamento sobre esse tema serão concentradas na 

referida seção.  

IV.1. Ilegalidade na aprovação de normativo para definir o desconto dos compromissos  

adicionais aplicável a todos os TACs 

246. O Regulamento de Celebração e Acompanhamento de Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta da Anatel (RTAC) prevê: 

Art. 19. Na execução de projetos, o total de compromissos adicionais assumidos deverá 
corresponder a: 

(...) 

§ 2º No caso deste artigo, o montante dos compromissos adicionais assumidos no TAC 

corresponderá ao valor absoluto do Valor Presente Líquido (VPL) de cada projeto 

multiplicado pelo respectivo fator de redução de desigualdades sociais e regionais e de 
execução de projetos estratégicos, que variará entre 1 (um) e 2 (dois). 

§ 3º O fator de redução de desigualdades sociais e regionais e de execução de projetos 

estratégicos será previsto no Ato de que trata o inciso I do art. 18. (sem grifos no original) 

247. Conforme já relatado na instrução inicial da presente representação, foram constatados 

indícios de irregularidades e inconsistências no procedimento adotado pela Anatel para definir o 
chamado fator de redução de desigualdades sociais e regionais e de execução de projetos estratégicos,  

previsto no 3º do art. 19 do RTAC, o que pode comprometer a busca pelo interesse público. 

248. Esse fator é usado para diminuir parte do valor obrigatório de investimentos exigidos da 
operadora no âmbito do TAC, desde que esses investimentos sejam realizados de forma a reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e/ou sejam estratégicos. Conforme explicado no §2º transcrito 
anteriormente, o montante referente aos compromissos adicionais poderá ser considerado até duas 

vezes maior do que o VPL real que o projeto a ser executado, caso seja aplicável o fator para o referido 
projeto.  

249. A tabela abaixo, hipoteticamente, exemplifica a aplicação do fator em três situações 

distintas: 

Tabela 3 – Cenário hipotético de aplicação do fator de desigualdade 

 

VPL real do projeto 

(A) 

Fator aplicável 

(B) 

VPL considerado no TAC 

como compromissos adicionais 

(A x B) 

Situação 1  - R$        500.000,00  1 -  R$                       500.000,00  

Situação 2  - R$        500.000,00  1,5 -  R$                       750.000,00  

Situação 3 - R$        500.000,00  2 -  R$                    1.000.000,00  

Fonte: elaboração própria. 

250. Na situação 1, em que se aplica o fator mínimo permitido (igual a 1), é possível verificar 
que o VPL a ser considerado no TAC será exatamente o mesmo do projeto da operadora, de forma 

que não há incentivos e benefícios adicionais para ela ao executar esses investimentos. 
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251. Já na situação 3, em que se aplica o fator máximo correspondente a 2, verifica-se que a 
operadora tem um ganho adicional de 100% no VPL a ser considerado no TAC, já que será adotado 

um VPL que corresponde à duas vezes o VPL real do projeto a ser executado, representando um 
incentivo para a operadora executar esse projeto ao invés dos demais. 

252. Assim, a referida metodologia do fator de desigualdades sociais e regionais foi adotada 

pela Anatel para promover o incentivo a projetos específicos. Verificou-se que o valor do fator, que 
varia de 1 a 2 como índice multiplicador do VPL, foi estabelecido pelo §2º do art. 19 do RTAC, 

Resolução Anatel 629/2013.  

253. Entretanto, não foi identificada a motivação da Anatel para a aplicação de um fator que 
pode alterar apenas numericamente, para fins de critério do TAC, o valor do projeto a ser executado, 

podendo inclusive em seu limite máximo dobrar o VPL considerado no TAC sem dobrar o VPL real 
do projeto a ser executado, reduzindo assim o retorno financeiro exigido da empresa e esperado do 

TAC quanto o poder público optou por abdicar dos recursos públicos no acordo. 

254.   Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que justifique a motivação e os 
critérios utilizados pela agência para fundamentar a criação de um fator de desigualdades sociais e 

regionais e a sua adoção nos compromissos adicionais dos TACs, conforme estabelecido na 
Resolução Anatel 629/2013, demonstrando também a motivação e os estudos utilizados para 

estabelecer a variação entre um a dois do valor do fator, que permite que o Valor Presente Líquido 
(VPL) dos projetos executados possa ser considerado no TAC como até o dobro do VPL real do 
projeto, por a situação atual estar em desacordo com os princípios da legalidade, da motivação e do 

interesse público previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c o art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e 
os arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 

255. Ainda sobre o fator, também foi avaliada a forma como a Anatel conduziu 

processualmente a elaboração do ato citado no §3º do art. 19 do RTAC, Resolução Anatel 629/2013, 
que definiu em quais condições, projetos e regiões de atendimento o fator de desigualdades sociais e 

regionais seria aplicável. 

256. Inicialmente, por meio de documento elaborado pela área técnica da Anatel (peça 5, p. 
6), constatou-se que a discussão sobre quais projetos poderiam ser considerados na elaboração do 

fator foi restrita à participação somente da Anatel e das próprias operadoras, sem a participação da 
sociedade de maneira geral ou mesmo do Ministério, responsável pela elaboração das políticas 

públicas para o setor. 

257. A participação da sociedade se faz relevante no processo decisório visto que se trata de 
um fator criado justamente para estimular o atendimento de  localidades em que há a demanda por 

serviços, inexistentes ou precários, e que as operadoras, as únicas consultadas na discussão, não 
teriam o interesse em atender. Além disso, a participação da sociedade é relevante em razão de a 

decisão do fator ter carácter normativo, já que servirá como referência para a assinatura de todos os 
TACs na Anatel, o que significa que deveria ser objeto de consulta pública, nos termos do regimento 
interno da agência.  

258. A adoção de um procedimento correto de normatização do fator de desigualdade traria 
legitimidade à decisão e permitiria inclusive a utilização dos resultados da análise do fator em outras 

ações da Anatel, como na revisão do modelo de telecomunicações, por exemplo. 

259. Ressalta-se, ainda, que a proposta da área técnica da Anatel, obtida após as 

discussões, foi encaminhada diretamente para o Conselho Diretor da agência, que também 

promoveu suas alterações e aprovou o fator final, sem que a Procuradoria Federal 

Especializada pudesse se manifestar sobre o tema e o conteúdo das propostas em qualquer uma 

dessas etapas e sem a participação da sociedade. Destaca-se que o objetivo desse normativo é 

atender a uma política pública, como a massificação da internet, por exemplo, que fosse voltada 
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para os interesses da sociedade, que não foi consultada nem de forma informal, em reuniões, ao 

contrário do que aconteceu com as empresas , conforme registrado no Informe 

63/2015/PRRE/PRUV-SPR (peça 5, p. 6). 

260. Registra-se que, ao contrário do que foi feito no cálculo do fator dos compromissos 
adicionais do TAC, a definição da metodologia de cálculo das multas da Anatel, previstas no 

regulamento de sanção, foi disponibilizada no site da agência e foi submetida a consulta pública, 
permitindo a contribuição dos atores do setor e da sociedade, além da transparência do processo. 

261. Assim, verifica-se que, no processo de desenvolvimento do fator de desigualdade social 
e regional, há falta de transparência e possível perda da efetividade do fator para o atingimento dos 
objetivos da política pública, dado que não foram consideradas opiniões e informações dos demais 

atores do setor. 

262. Constata-se, ainda, que, pelo Regimento Interno da Anatel, art. 40 da Resolução 

Anatel 612/2013, o instrumento correto para a normatização do fator não seria um ato, como prevê o 
RTAC, e sim uma resolução:  

Art. 40. A Agência manifestar-se-á mediante os seguintes instrumentos:  

I - Resolução: expressa decisão quanto ao provimento normativo que regula a implementação da 
política de telecomunicações brasileira, a prestação dos serviços de telecomunicações, a 
administração dos recursos à prestação e o funcionamento da Agência;  

(...) 

III - Ato: expressa decisão sobre outorga, expedição, modificação, transferência, prorrogação, 
adaptação e extinção de concessões, permissões e autorizações para exploração de serviços de 
telecomunicações, uso de recursos escassos e exploração de satélite, e sobre Chamamento 
Público; 

263. Assim, entende-se ser cabível propor a anulação do referido ato, seguida da elaboração 
de uma resolução, que é o tipo de normativo adequado para disciplinar esse fator de desigualdades, 

devido ao instrumento adotado para formalizar a decisão estar em desacordo com os arts. 40 e 62 do 
Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e com o art. 42 da LGT, Lei 9.472/1997. 

Contudo, tal proposta será inserida ao final da seção seguinte, porque também foram identificadas 
irregularidades no conteúdo do referido ato. 

264. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação desse Ato contendo tais 
irregularidades por meio do Acórdão Anatel 2/2016-CD, será proposta responsabilização individua l 

de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da presente instrução. 

IV.2. Irregularidades e possível dano ao erário na metodologia de cálculo do desconto dos 

compromissos adicionais aplicável a todos os TACs 

265. Outra questão que agrava a possível falta de efetividade dos TACs em garantir o interesse 
público é o fato de que não há um planejamento estratégico de longo prazo do governo que defina 

uma política pública clara e detalhada para o setor de telecomunicações. Embora haja o Decreto 
8.776/2016, que define o Programa Brasil Inteligente, com o intuito de buscar a universalização do 
acesso à internet no país, verifica-se que as ações nele definidas possuem um caráter muito 

abrangente, sem a definição de metas claras e detalhadas, de forma que não resta transparente como 
deverá ser a atuação do Poder Público e o papel de cada um de seus atores. 

266. Isso resulta em uma decisão inadequada de política pública por parte da Anatel, algo que 
deveria ser definido pelo governo federal, e não por meio de ato administrativo. 

267. A ausência de uma política pública detalhada pelo governo federal e os prejuízos causados 

por essa falta de clareza já foram apontadas em outros trabalhos do TCU, como, por exemplo, no 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         41 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

levantamento realizado em 2016 sobre o setor de telecomunicações (TC 008.293/2015-5), em que o 
Tribunal deliberou, por meio do Acórdão 28/2016-TCU-Plenário: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante 
as razões expostas pelo Relator, em: 

9.3. recomendar ao Ministério das Comunicações, com fundamento no art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de consolidar as 

diversas ações e planos específicos existentes no setor de telecomunicações em um único 

instrumento de institucionalização, que explicite a lógica de intervenção estatal no setor, no 

médio e no longo prazo, contemplando princípios, diretrizes, objetivos, metas, estratégias, 

ações, indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação, bem como as competências 
dos atores envolvidos, instâncias de coordenação e os recursos necessários para a sua 
implementação; (sem grifos no original) 

268. Sobre o cálculo do fator de desigualdade social e regional, verificou-se que a área técnica 

da Anatel (peça 5, p. 5-11) propôs que a classificação dos municípios considerados prioritários fosse 
feita a partir da utilização do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), de forma que 
quanto maior o IDH-M menor seria o fator associado. Trata-se de índice calculado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) com base em dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (acessado em 27/7/2016 e disponível em 

http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM).  

269. Assim, a intenção era que nos municípios menos desenvolvidos, em que há o interesse 
reduzido de atendimento pela operadora, o fator fosse maior de maneira a aumentar o desconto nos 

compromissos adicionais e incentivar o atendimento naquela localidade.  

270. A área técnica ainda incluiu no fator a soma de valores fixos adicionais, ou seja, que 

aumentariam ainda mais o desconto, para as localidades na área das Superintendências de 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene), com vistas a incentivar ainda mais 
o atendimento nessas localidades. 

271. Verifica-se que a proposta da área técnica aparenta dar descontos para a operadora que 
atendesse localidades mais carentes de infraestrutura de telecomunicações, assim como se esperava 

do fator previsto no regulamento, em linha com o previsto no Decreto 8.776/2016, que traz como um 
dos objetivos a diminuição da desigualdade regional por meio da expansão das redes de fibra óptica 
nas áreas da Sudam e Sudene. Nos termos do decreto, os municípios localizados nessas regiões devem 

representar, no mínimo, 60% dos beneficiados pela política pública.  

272. Entretanto, verificou-se que, ao ser submetida ao Conselho Diretor (CD), o relator da 

matéria alterou significativamente a proposta apresentada pela área técnica, conforme explicação a 
seguir. 

273. Segunda consta de sua Análise 214/2015-GCIF (peça 5, p. 41 e 42): 

4.45. Conforme debatido nas seções anteriores desta Análise, a formulação desse fator de ajuste 
definirá o conjunto de incentivos a que uma prestadora estará exposta ao negociar um TAC com 
a Agência. 

4.46. Na proposta formulada pela SPR, a abordagem baseada exclusivamente no critério do 
IDH, orientada da periferia para o centro, pode, ao não levar em consideração outros aspectos 
que influenciam o potencial de uso de TICs na localidade beneficiada, comprometer os objetivos 
enunciados no art. 22 do RTAC. 

4.47. Em minha avaliação, tal abordagem reduzirá o impacto e a até a atratividade dos 

projetos propostos pela Agência, pois exige que parcela significativa dos investimentos 

adicionais sejam direcionados para localidades com menor capacidade de consumo, entre 
as inúmeras opções de baixo desenvolvimento socioeconômico. 

(...) 
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4.49. Nessa linha, poucos municípios mais distantes consumiriam a totalidade dos recursos 
disponíveis, atendendo provavelmente uma pequena quantidade de consumidores, o que 
contrariaria o objetivo de massificação do acesso aos serviços de telecomunicações, 
notadamente os de banda larga. 

4.50. Diante dos indícios coletados por meu Gabinete, optei por revisar o modelo de 

agrupamento e classificação de municípios proposto pela SPR, agregando as dimensões 

renda e densidade demográfica ao cálculo. Com essas dimensões e as referências de IDH-

M já mencionadas, fiz uso da técnica de análise de clusters para organizar os municípios 
em cinco agrupamentos. De posse desses clusters, a prioridade de cada um foi determinada 

por critérios classificatórios de quantidade de população do município, nível de 
competição de serviços de internet banda larga, PIB per capita e distância até a localidade 

com fibra acendida mais próxima. 

(...) 

4.52. Minha proposta é incentivar as prestadoras a priorizar projetos de instalação de fibra óptica 
no backhaul nos clusters do grupo de municípios sem fibra, e incentivar que os projetos 

voltados às redes de acesso (cabeadas ou sem fio) sejam realizados prioritariamente em 

municípios cujo backhaul já esteja preparado para escoar adequadamente o tráfego de 
banda larga dos usuários . (sem grifos no original) 

274. Verifica-se que o relator elaborou nova metodologia de cálculo do fator pois considerou 

que a proposta apresentada pela área técnica não seria interessante por privilegiar localidades de baixa 
atratividade, com menor capacidade de consumo. Assim, o relator apresentou, em dois gráficos 

(reproduzidos abaixo), o resultado do novo fator proposto nas localidades existentes no Brasil, 
separando as análises entre o uso do fator para municípios atendidos por fibra óptica, conforme Figura 
2, e para aqueles não atendidos por essa tecnologia, conforme Figura 3. 
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Figura 2 – Mapa dos municípios atendidos por fibra óptica por pontuação 

 
Fonte: Análise 214/2015-GCIF de 13/11/2015 (peça 5, p. 48) 
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Figura 3 – Mapa dos municípios não atendidos por fibra óptica por pontuação 

 
Fonte: Análise 214/2015-GCIF de 13/11/2015 (peça 5, p. 49) 

275. Considerando que, quanto maior o fator descrito na legenda, maior o desconto a ser 

recebido pela operadora em seu projeto de compromisso adicional, há um maior incentivo em 

atender determinada localidade. Assim, diante dos dados apresentados no gráfico, verifica-se 

que o novo fator inverteu a análise proposta pela área técnica, já que não há ince ntivo para 

atender o Norte, há baixo incentivo para o centro-oeste e há grande incentivo para atender as 

capitais do Nordeste, toda a região Sudeste e toda a região Sul. 

276. Além do gráfico, isso pode ser evidenciado na lista de localidade apresentadas, em que 

há a existência de fatores maiores para estados como São Paulo e Rio Grande do Sul do que para 
localidades na região Norte do país, por exemplo (peça 5, p. 85-217). Esse quadro contraria um dos 

aspectos previstos no art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, que realça a necessidade de 
diminuição da desigualdade regional nas regiões com menos infraestrutura no país. Por exemplo, dos 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         45 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

mapas apresentados nas figuras 1 e 2, observa-se que os estados da região Norte possuem fator de 
conversão inferior ao da região Sudeste, que possui maior poder aquisitivo da população e 

infraestrutura. 

277. O voto revisor da proposta manteve as condições apresentadas pelo relator e acrescentou 
a atribuição do fator para regiões periféricas nas cidades com mais de um milhão de habitantes. 

Assim, ainda que a localidade esteja em uma grande cidade do Brasil e com grande índice de 
desenvolvimento tecnológico, a operadora poderá receber o desconto, caso essa localidade, ou parte 

dela, não tenha sido atendida.  

278. Por conseguinte, diferentemente do que se previa pelo fator, a nova proposta (já unindo 
o voto do relator e do revisor), que resultou no Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), favorece 

localidades em que já há um desenvolvimento tecnológico maior, ainda que reduzido quando em 
comparação com os grandes centros e metrópoles do país, deixando de privilegiar municípios e 

localidades em que, de fato, não há interesse de atendimento pelas operadoras.  

279. Segundo o relator, não faria sentido levar a fibra óptica a um município com baixa 
demanda, pois se trata de localidades “com menor capacidade de consumo” (peça 5, p. 41 e 42). No 

entanto, como divulgado na imprensa, o próprio ministério setorial considera que o TAC é um dos 
meios de se atingir uma maior penetração de banda larga no Brasil, objetivo maior da política pública 

do setor de telecomunicações, conforme documentos da revisão do modelo de telecomunicações, 
como o relatório do Grupo de Trabalho Ministerial/Anatel (peça 17, p. 19 à 21) e o art. 3º, § 3º, inciso 
III, da Portaria MC 1.455/2016. Ainda que não haja demanda, a implantação de uma rede de fibra 

óptica até um município mais distante pode induzir o atendimento ou a melhoria da infraestrutura 
existente de outros municípios ao longo dessa rota de atendimento.  

280. Dessa forma, constata-se a existência de irregularidade na atuação da Anatel, dado que a 

análise apresentada pelo conselheiro-relator distorce os objetivos associados ao fator de desigualdade 
social e regional do regulamento do TAC, do Decreto 8.776/2016 e da Portaria MC 1.455/2016. Além 

disso, considerando que os requisitos do fator servem de base para descontos no valor dos 
compromissos do TAC, há um possível dano ao erário, dado que pode ocorrer um desequilíbrio entre 
o valor das multas aplicadas pela Anatel e o valor dos compromissos assumidos em troca. 

281. As evidências de irregularidades ainda se agravam ao se considerar que o fator da 

proposta já aprovada pelo CD no Acórdão Anatel 2/2016-CD e que resultou no Ato Anatel 

50.004, de 5/1/2016, foi definido como o critério a ser aplicado a todas as negociações da Anatel 

em curso e no biênio de 2015 e 2016, conforme o referido acórdão. 

282. Para calcular o fator interno das cidades com mais de um milhão de habitantes, nos termos 

da proposta incluída pelo conselheiro revisor, a área técnica da Anatel considerou que os setores com 
deficiência de infraestrutura de telecomunicações, ou seja, que estão sujeitos ao fator, são as regiões 

que possuem até 80% de suas áreas consideradas como atendidas por uma estação de banda larga 
(peça 5, p. 248). 

283. Entretanto, não está claro qual a motivação e as razões técnicas consideradas pela Anatel 

ao adotar o percentual de 80% nem porque esse critério seria suficiente para incentivar o atendimento 
em localidades de menor interesse para a operadora, visto que engloba localidades que já possuem 

uma considerável infraestrutura tecnológica, muitas das quais inseridas em municípios com mais de 
um milhão de habitantes, o que já representa um atrativo para as operadoras optarem pela prestação 
do serviço. 

284. A ausência de motivação ou de embasamento técnico do critério escolhido pela Anatel 
pode afetar a transparência do processo de celebração dos TACs e a garantia da efetividade dos 

resultados obtidos, principalmente quanto aos compromissos adicionais assumidos. Ademais, pode 
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ensejar dano ao erário, já que o critério é utilizado para dar descontos no montante de compromissos 
a ser executado pela operadora. 

285. É importante enfatizar que a Procuradoria Federal Especializada, na análise do processo 
de TAC de universalização da empresa Telefônica (peça 1, p. 37), já havia destacado fragilidades e 
possíveis irregularidades no processo de definição dos compromissos adicionais conduzido pela 

Anatel. 

286. Na ocasião, a PFE apontou indícios de falta de interesse público no TAC quanto aos 

municípios escolhidos para a implantação do projeto, além de prejuízo ao interesse público na escolha 
do percentual de descontos dado nos compromissos adicionais, por ser alto quando comparado os 
limites permitidos no regulamento.  

287. Em resposta ao parecer da Procuradoria, a Anatel afirma que os compromissos escolhidos 
são adequados, por estarem em conformidade com o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, o qual, frise -

se, foi analisado anteriormente na presente seção desta instrução e apresenta diversas evidências de 
irregularidades no seu trâmite processual e definições. Além disso, afirma que está em consonância 
com a Portaria 1.455 de 8/4/2016, do extinto Ministério das Comunicações, dado que está de acordo 

com a diretriz de “aumento da abrangência de redes de acesso baseadas em fibra óptica nas áreas 
urbanas”. Porém, trata-se de um documento de caráter amplo sobre a atuação da agência, de modo 

que, no caso concreto do TAC, em que se trocam multas que seriam recolhidas aos fundos setoriais 
por compromissos inovadores e adicionais, devem ser considerados todos os aspectos de forma 
sistêmica. 

288. Em resposta à diligência (peça 25, p. 7 a 9), a agência defendeu a metodologia de escolha 
dos municípios e a afirmou:  

Entendeu o Conselho Diretor, ser mais apropriado levar fibra óptica ou rádio de alta 

capacidade a mais municípios, todos eles carentes de infraestrutura, do que concentrar a 

implantação em poucos municípios, pouco povoados, mais distantes e que exigiriam um 
custo exacerbado dos recursos disponíveis para os compromissos adicionais.  Dito de outro 
modo, foi dada preferência à implantação de infraestrutura que atendesse uma maior população e 
mais demandante de serviços de telecomunicações, ao invés de concentrar a totalidade os 

recursos para o atingimento de municípios isolados, com baixa demanda de serviços e que 
exigiriam muitos recursos para a implantação da infraestrutura. Tal escolha, perceba-se, 
deu-se dentro da margem de discricionariedade abrigada nas disposições do RTAC. 

289. Assim, é possível verificar que a Anatel permanece com o entendimento de que o 

atendimento de municípios menores e mais isolados, cujo atendimento possuiria um “custo 
exacerbado”, não devem ser o foco dos investimentos resultantes de TACs, devendo ser priorizados 
municípios com maior população. No entanto, há que se ter em mente que se trata de localidades que, 

naturalmente, são comercialmente mais interessantes para as prestadoras. 

290. Ressalte-se que, por definição, “(...) as políticas públicas consistem em iniciativas dos 

governos (federal, estaduais ou municipais) para suprir uma demanda, uma necessidade da sociedade 
que supostamente se identifica e se elege previamente à ação estatal” (MENEGUIN e FREITAS, 
2013, p. 5). 

291. Entende-se que a linha de ação adotada pelo CD aparenta ser exatamente o contrário do 
que se espera de uma política pública voltada para aplicar recursos públicos (no caso, os valores 

referentes às multas aplicadas pela agência) em ações de universalização do acesso à internet no país.  

292. Na presente análise, buscou-se comparar os municípios listados no Ato Anatel 50.004, de 
5/1/2016, e os seus respectivos fatores de redução (peça 110, p. 7 a 134), com a classificação prevista 

pela Anatel no novo Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) para os serviços de banda larga 
(acessado em 27/1/2017 e disponível em 
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https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C1972&Tipo
=1&Opcao=andamento), que está na etapa de consulta pública (CP), conforme CP Anatel 35/2016. 

293. O PGMC representa uma avaliação da Anatel quanto ao nível de competição dos serviços 
de telecomunicações nos municípios brasileiros. Assim, com esse instrumento é possível ter uma 
ideia de quais localidades são comercialmente mais atrativas para as operadoras. Segundo o texto 

submetido a consulta pública: 

Art. 4ºA. A Anatel poderá estabelecer obrigações diferenciadas com base no nível de competição 
de mercados de varejo ou atacado, identificados nos estudos conduzidos segundo as diretrizes do 
Anexo I e categorizados da seguinte forma: 

I – Categoria 1: competitivos, ou seja, que não requerem a aplicação de Medidas Regulatórias 
Assimétricas; 

II – Categoria 2: potencialmente competitivos a partir da aplicação de Medidas Regulatórias 
Assimétricas mínimas; 

III – Categoria 3: pouco competitivos, ou seja, potencialmente competitivos a partir da aplicação 
de Medidas Regulatórias Assimétricas mais severas que aquelas da Categoria 2; 

IV – Categoria 4: não competitivos, ou seja, onde Medidas Regulatórias Assimétricas não são 
suficientes para, no médio prazo, promover a competição. 

294. Dessa forma, a categoria 1 seria a de maior rentabilidade e interesse das operadoras e a 
categoria 4 seria justamente o contrário, onde seria necessária a adoção de políticas públicas para 
estimular o fornecimento dos serviços. 

295. Ao comparar a categoria de competição do PGMC com municípios presentes na relação 
dos fatores de desigualdade dos compromissos adicionais do TAC, foram constatadas as fragilidades 

descritas a seguir. 

296. Em primeiro lugar, não foi identificada uma relação entre o nível de competição do 
município e o valor do desconto a ele aplicado, caso seu atendimento seja selecionado como 

compromisso adicional de algum TAC. Isso significa que foram constatadas localidades cujo nível 
de competição é relativamente alto, classificados como categoria 2 do PGMC, o que significa que são 

regiões potencialmente competitivas e de interesse comercial e, ainda assim, os níveis de desconto  
do atendimento daquelas localidades são bastante altos.  

297. Essa definição desestimula o atendimento em localidades remotas e com infraestrutura 

mais precária, indo de encontro com o que se espera da política pública de universalização dos 
serviços.  

298. Verificou-se também que o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), permitiu que os 
mesmos fatores de descontos (que variam entre 1 a 2, sendo dois um desconto maior) fossem 
aplicados igualmente às localidades classificadas entre as categorias 2 a 4, independentemente dos 

seus níveis de competição do PGMC.  

299. Embora a quantidade de municípios relacionados na categoria 2 seja bem menor do que 

os da categoria 3 e 4, o fato de que o mesmo desconto pode ser aplicado em todas as categorias e que 
a operadora pode escolher as localidades que pretende atender como compromisso do TAC resulta 
novamente em estímulo para que sejam escolhidas somente as localidades de maior interesse 

comercial, prejudicando a efetividade da política pública e, por conseguinte, o interesse público. 

300. Entende-se que, com vistas a reduzir as desigualdades regionais por meio do incentivo ao 

atendimento de municípios remotos e com baixa infraestrutura, os descontos previstos pela Anatel 
para os compromissos adicionais do TAC deveriam variar gradualmente de acordo com as condições 
atuais de prestação de serviços de telecomunicações naquela localidade. 
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301. Não aparenta ser adequado que o mesmo fator de desconto possa ser usado em duas 
localidades com condições de infraestrutura bastante distintas e com diferentes interesses comerciais 

das operadoras. 

302. Além disso, constata-se que o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), que trata dos 
descontos no TAC, relaciona 33 municípios classificados como categoria 2 do PGMC, ou seja, 

potencialmente competitivos, porém com os fatores de desconto significativamente altos, como 
mostra a tabela abaixo. 

Tabela 4 – Distribuição dos descontos do TAC em relação aos municípios da categoria 2 do PGMC 

 

Fatores de desconto do 

Ato Anatel 50.004/2016 (*) 

Total de municípios da 

Categoria 2 do PGMC 

Percentual de municípios 

em que se aplica o desconto 

Distribuição dos 

descontos do TAC em 

relação aos municípios da 

categoria 2 do PGMC 

1,2 0 0,0% 

1,3 0 0,0% 

1,6 7 21,2% 

1,8 17 51,5% 

2 9 27,3% 

(*) Quanto maior o fator, maior será o desconto dado às operadoras  

Fonte: elaboração própria com dados fornecidos pela Anatel, conforme peça 110 e consulta pública da agência 

35/2016 disponível em 

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C1972&Tipo=1& 

Opcao=andamento 

303. Verifica-se que, mesmo os municípios tendo um potencial de competitividade 

significativo, o que já é um indício de que o seu atendimento seria mais interessante comercialmente 
para as operadoras, foram aplicados a essas localidades os maiores descontos existentes na relação 

definida pela Anatel, não havendo nenhum município com descontos menores. 

304. Ainda representa uma fragilidade do processo de descontos nos compromissos adiciona is 
dos TACs o fato de que a validade e a efetividade dos fatores de descontos dependem também do tipo 

de projeto e investimento a serem realizados.  

305. Isso quer dizer que uma relação geral de descontos dos municípios, sem considerar a 

situação de cada serviço de telecomunicações em cada localidade, pode resultar em uma aplicação de 
descontos em projetos cujo serviço a ser investido não é tão deficiente quanto os demais.     

306. Outra fragilidade bastante significativa constatada na presente análise se refere à 

discricionariedade dada pela Anatel à operadora para escolher em quais municípios ela prefere 
investir os recursos do TAC que seriam destinados ao pagamento de multas.  

307. Em uma avaliação dos fundamentos do TAC, a operadora poderia, de fato, optar pelas 
localidades em que gostaria de investir, cabendo à agência reguladora aceitar ou não a proposta da 
operadora. Entretanto, entende-se que, como possui a competência de executar as políticas públicas 

do setor de telecomunicações, cabe à Anatel garantir que esse acordo seja firmado somente em estrita 
observância do interesse público, visto que o Poder Público está abrindo mão de recursos que lhe 

eram devidos e os repassando a entes privados. 

308. Diante das fragilidades apontadas, constata-se que a metodologia escolhida pela 

Anatel para definir os descontos permite que haja um possível prejuízo do interesse público. 

Isso porque desestimula o atendimento de localidades mais carentes e pode acarretar dano ao 

erário, visto que o Poder Público está renunciando recursos que seriam destinados, em parte, 

ao fundo de universalização de serviços de telecomunicações e permitindo que as prestadoras  

apliquem esse montante em projetos que já fariam parte do seu planejamento de investimentos  

futuros. 
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309. Ressalta-se que os riscos quanto à escolha dos municípios pelas prestadoras não se 
restringem à aplicação dos descontos do fator de desigualdade regional, devendo a Anatel garantir 

que, mesmo que a operadora não opte por atender as localidades com desconto, os municípios a serem 
atendidos estejam de acordo com o interesse público, assim como será analisado posteriormente na 
presente instrução no caso concreto do TAC da empresa Telefônica. 

310. Assim, verifica-se que, mesmo diante da resposta da Anatel aos questionamentos da PFE 
e do Tribunal, ratificam-se as falhas e as inconsistências nas condições que definem os compromissos 

adicionais dos TACs em andamento na agência. Propõe-se, pois, determinar à Anatel que: 

a) anule o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, instaurando processo administrativo para a 
elaboração de Resolução que estabeleça a forma de cálculo do fator de redução das desigualdades 

regionais, devido ao fato de que tanto o conteúdo do Ato está em desacordo com o art. 2º, parágrafo 
único, do Decreto 8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016 e os arts. 19, § 3º, 

e 22 da Resolução Anatel 629/2013, quanto o instrumento adotado para formalizar a decisão está em 
desacordo com os arts. 40 e 62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e com 
o art. 42 da LGT, Lei 9.472/1997; 

b) adote providências com vistas a renegociar em todos os TACs em tramitação na 
agência, inclusive aqueles já aprovados, os compromissos adicionais pactuados com base no Ato 

Anatel 50.004, de 5/1/2016, de forma a excluir todos os efeitos produzidos pelo referido ato e a 
contemplar a nova metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais, em razão 
de a situação atual estar em desacordo com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, o art. 

3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016 e os arts. 19, §3º, e 22 da Resolução Anatel 629/2013 
c/c os arts. 40 e 62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e com o art. 42 da 
LGT, Lei 9.472/1997. 

311. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 
atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação desse Ato contendo tais 

irregularidades por meio do Acórdão Anatel 2/2016-CD, será proposta responsabilização individua l 
de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da presente instrução. 

IV.3. Possíveis efeitos negativos dos investimentos dos TACs no cenário atual de competição 

entre as prestadoras 

312. Um aspecto que cabe registrar é o fato de que os projetos de investimentos pactuados no 

âmbito dos TACs podem ter repercussão na dinâmica de competição entre as empresas de 
telecomunicações. Isso se aplica principalmente na relação entre as pequenas e médias operadoras 
com as maiores, que possuem um volume expressivo de multas aplicadas e estimadas em negociação, 

chegando à ordem de bilhões de reais em alguns casos. 

313. Ao exigir que as prestadoras invistam em ampliação da infraestrutura de rede, em 

substituição ao pagamento direto ao erário dos valores bilionários de multas, a agência tem como 
objetivo estimular que essas empresas implantem infraestrutura em diversas cidades, inclusive de 
médio e pequeno porte, tendo um ganho para a operadora, se considerarmos que aqueles valores 

aplicados deveriam ser aportados diretamente ao Poder Público. 

314. Diante disso, caso não haja uma análise criteriosa pela Anatel, garantindo que sejam 

direcionados investimentos suficientes para localidades de baixa atratividade e sem infraestrutura, em 
concordância com o interesse público voltado para a universalização do serviço, pode haver um 
prejuízo à atuação de operadoras, principalmente as menores, em municípios que já possuem uma 

infraestrutura e onde já há competição entre elas, além haver um custo de oportunidade de não atender 
novos municípios em uma oportunidade única como a obrigação de investimentos por meio do TAC. 

315. A entrada de prestadoras de serviços de telecomunicações em localidades onde já há 
presença e interesse de outras empresas, principalmente pequenas e médias prestadoras, utilizando 
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um estímulo como a desoneração resultante do TAC sobre os custos de investimento de infraestrutura, 
pode desequilibrar o funcionamento das empresas menores, podendo inclusive tornar insustentável a 

sua operação e, assim, reduzir a competição na área. 

316. A presente instrução não tem o intuito de se opor à entrada de prestadoras em municíp ios 
menores já atendidos por operadoras menores, até porque isso se trata de um movimento intrínseco 

ao próprio mercado de telecomunicações. Longe disso, o que se pretende é enfatizar que a Anatel, 
em seu papel de agência reguladora, deve garantir que as decisões de investimentos no âmbito do 

TAC sejam tomadas de forma eficiente, não havendo um estímulo a essa situação prejudicial às 
empresas já em operação da localidade, principalmente as pequenas operadoras, e à competição 
comercial, garantindo incentivos ao atendimento de localidades que possuem infraestrutura precária 

ou inexistente de telecomunicações. 

317. Essa preocupação aplica-se não somente aos investimentos pactuados nos TACs, mas 

também a diversas outras ações no âmbito do setor, como a proposta de revisão do modelo de 
prestação dos serviços de telecomunicações (peça 90, p. 2). 

318. Assim, propõe-se recomendar à Anatel que, na análise de cada TAC, inclusive aqueles 

cuja minuta já foi aprovada pelo Conselho Diretor, avalie o impacto do acordo no cenário atual de 
competição nos serviços de telecomunicações nas localidades a serem atendidas pelos compromissos 

adicionais, com vistas a mitigar o risco de que as ações resultantes do TAC, como os eventuais 
benefícios dados aos usuários das regiões atendidas e os investimentos a serem feitos naquelas 
localidades, impactem negativamente o ambiente concorrencial nessas regiões, nos termos do 

disposto nos arts. 2º, inciso III, 19, inciso XIX, e 70 da LGT, c/c o art. 159, inciso I, do Regimento 
Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013. 

319. É necessário considerar também outra questão relevante relacionada ao impacto do TAC 

na competição de cada município, que não se restringe aos compromissos adicionais mas também aos 
investimentos em rede que a Anatel estabeleceu nos compromissos de ajustamento de conduta. 

320. Com vistas a incentivar a competição dos serviços e a operação de prestadores dos 
serviços de telecomunicações de menor porte, a Anatel publica periodicamente o Plano Geral de 
Metas de Competição (PGMC), que estabelece, entre outras coisas:  

a) critérios e diretrizes para a identificação dos grupos com poder de mercado 
Significativo (PMS), que são grupos com posição que possibilita influenciar de forma significat iva 

as condições do mercado; 

b) diretrizes para a adoção de medidas regulatórias assimétricas;  

c) e medidas regulatórias assimétricas para os mercados relevantes. 

321. Assim, por meio desse instrumento, a agência obriga a operadora ou grupo com PMS a 
disponibilizar ofertas públicas isonômicas e não discriminatórias que estabelecem condições para 

contratação de produtos no mercado de atacado. Isso significa que as ofertas permitem o 
compartilhamento da infraestrutura de rede das operadoras de maior porte com as menores. 

322. O processo do novo PGMC está em andamento na agência, tendo sua consulta pública 

35/2016 sido concluída em 22/3/2017 (acessado em 29/3/2017 e disponível em 
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C1972&Tipo

=1&Opcao=finalizadas). Assim como nos planos anteriores, o novo PGMC prevê o 
compartilhamento e ofertas das seguintes infraestruturas: 

a) oferta atacadista de infraestrutura de rede fixa de acesso para transmissão de dados por 

meio de par de cobre em taxas de transmissão iguais ou inferiores a 34 mbps; 

b) oferta atacadista de exploração industrial de linhas dedicadas – EILD; 

c) oferta atacadista de transporte de dados em alta capacidade; 
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d) oferta de infraestrutura passiva; 

e) oferta de interconexão para tráfego telefônico em redes fixas; 

f) oferta de interconexão para tráfego telefônico em redes móveis; 

g) oferta de roaming nacional. 
323. Registre-se que, em alguns casos, o PGMC define um feriado regulatório, isto é, um 

período de tempo em que a prestadora com participação dominante no mercado não será obrigada a 
compartilhar uma determinada infraestrutura. Por exemplo, no atual PGMC, durante os nove anos 

iniciais de utilização de redes de fibra óptica, não há obrigação de compartilhar essa infraestrutura 
com as demais empresas, sob o argumento de permitir o retorno econômico do investimento realizado 
e incentivar a ampliação dos investimentos em mercados emergentes. 

324. Assim, a infraestrutura de rede das operadoras só é submetida às regras de 
compartilhamento definidas pela Anatel se cumprir simultaneamente três condições: se na localidade 

a ser atendida a operadora possuir poder de mercado significativo (PMS) pela classificação do PGMC, 
se ela se encaixar nas especificações de alguma das previsões de ofertas listadas acima e se estiver 
fora do prazo de feriado regulatório. 

325. Ao analisar o TAC da Telefônica, não foi constatado nenhum estudo ou análise por parte 
da agência que avaliasse quais acessos e investimentos previstos no termo estariam submetidos às 

regras de compartilhamento e também não foi verificada em nenhum documento, incluindo a minuta 
do termo, a exigência pela Anatel de compartilhamento da infraestrutura. Na ausência de definição 
específica, seria aplicável a regra geral do PGMC, que garante, na melhor hipótese, um feriado 

regulatório de nove anos para compartilhar esse tipo de rede e, no pior cenário, nenhuma obrigação 
de compartilhamento pois a operadora não tem participação relevante na localidade. 

326. Contudo, a infraestrutura a ser construída no TAC é resultado de uma decisão do poder 

público em abdicar de recursos públicos que seriam pagos em multas, não sendo aplicável a figura 
de feriado regulatório. 

327. Registre-se que entendimento semelhante, quanto à necessidade de compartilhamento de 
novas infraestruturas construídas a partir de incentivos regulatórios financeiros, já foi manifestado 
pelo próprio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em nota oficia l 

que tratava sobre o projeto de lei que prevê a adaptação das concessões de telefonia fixa para 
autorizações do mesmo serviço. 

328. Na ocasião, o MCTIC defendeu a necessidade de compartilhamento da rede construída 
com os recursos oriundos do benefício financeiro que as prestadoras terão com a migração de 
concessão para autorização (peça 118, p. 4-5): 

Quais são as condições para que ocorra a adaptação de outorga (de concessão para autorização)? 
(...) 
Todo o valor econômico da adaptação será convertido em compromissos de investimento 
(em banda larga) a serem assumidos pela empresa, computados pelo valor irrecuperável do 
investimento e não todo ele. Isso significa que, efetivamente, o valor total do investimento 
obrigatório decorrente da adaptação da outorga será maior do que o valor econômico apurado 
dessa adaptação. 
A rede resultante desse investimento deverá ser compartilhada com os interessados , sem 
nenhum “feriado regulatório”. (sem grifos no original) 

329. Assim, dado que a operadora está construindo a rede utilizando benefícios 

financeiros obtidos por meio de isenções de cobrança de recursos públicos, entende -se que, com 

vistas a buscar o interesse público e não prejudicar, e até mesmo estimular a competição do 

setor de telecomunicações nas localidades atendidas, a Anatel deve criar mecanismos que 

garantam a possibilidade de compartilhamento com as demais prestadoras daquela 

infraestrutura construída a partir da utilização de recursos que seriam destinados aos fundos  

setoriais, assim como foi feito no PGMC, mas não se restringindo somente à parcela da rede 
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que possui as especificações previstas no plano, descritas anteriormente, e sim englobando toda 

a infraestrutura realizada a partir de investimentos previstos pelo TAC. 

330. Isso porque, com a atuação do poder público de trocar as multas por investimentos, além 
de a operadora obter o benefício de não pagar a multa e ainda construir investimentos que 
permanecerão nos ativos da empresa e gerarão receitas para ela, a operadora ainda obtém uma 

vantagem competitiva com relação aos demais provedores de serviços de telecomunicações nas 
localidades atendidas pelos compromissos do TAC, podendo até mesmo ser configurada uma situação 

de monopólio na prestação do serviço em determinadas localidades, por não haver uma obrigação de 
compartilhamento de infraestrutura. Além disso, caso a agência não faça uma análise apurada, há o 
risco de a prestadora propor no TAC, como se fossem compromissos adicionais, parte dos seus 

próprios investimentos planejados e integrantes de seu plano estratégico. 

331. Assim, cabe à Anatel resguardar o interesse público, compatibilizando as ações de 

investimentos do TAC com a preservação da competição do setor nos municípios a serem atendidos. 
Dessa forma, propõe-se determinar à Anatel que insira nas minutas de todos os TACs conduzidos 
pela agência cláusula que garanta que a infraestrutura construída ou ampliada com os recursos do 

TAC necessariamente deva ser compartilhada com as demais operadoras a condições comerciais 
justas e equilibradas, em razão de a situação atual estar em desacordo com os arts. 73 e 155 da LGT, 

Lei 9.472/1997. 

V. IRREGULARIDADES E DEFICIÊNCIAS NO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DOS TACS PELA ANATEL 

332. Pela própria natureza do TAC, composto por obrigações regulatórias que já foram 
descumpridas pela operadora, é necessário que haja um acompanhamento mais rigoroso por parte da 
Anatel sobre as obrigações ajustadas, evitando-se que o instrumento se transforme em moratória ou 

mesmo perdão das multas aplicadas e ainda não pagas pela prestadora. 

333. Nesse sentido, manifestou-se a PFE ao analisar a minuta do TAC no 

Parecer 268/2016/PFE-Anatel/PGF/AGU (peça 1, p. 17): 

214. (...) Deve-se ter em mente que os compromissos de ajustamento de condutas são obrigações 

que já deveriam estar adimplidas pela prestadora e, portanto, está sendo concedida a ela uma 
nova oportunidade de cumprir essas obrigações e substituir o pagamento de multas pela assunção 
de outros compromissos. 

215. Assim, a fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC deve ser 

mais rigorosa que aquela para verificação da implementação das obrigações regulatórias 
ordinárias . Em consequência, o sancionamento pelo inadimplemento dos deveres constantes do 
TAC também há de ser mais severo, sob pena de a celebração do Termo consubstanciar na 
concessão de uma mera moratória, ou mesmo de um perdão do infrator. (sem grifos no original) 

334. No mesmo sentido posicionou-se o Procurador do Ministério Público Federal (MPF) 
Alexandre Gavronski na consulta pública que deu origem ao regulamento do TAC (peça 107, p. 3): 

[...] TACs são acordos e acordos devem ser cumpridos . Há no Brasil, infelizmente, uma 
cultura de inefetividade que afeta gravemente as telecomunicações, pois a regulamentação é 
bastante avançada e pouco efetiva. Há que se ter especial cuidado para que essa cultura não se 

expanda para os TACs, fazendo com que sirvam de  artifício utilizado pelas prestadoras 
para descumprimento da legislação, dos contratos, ou dos regulamentos. Deve-se considerar 
que o (des)cumprimento está, de regra, no âmbito de decisão da prestadora que o assinou, pelo 
que parece-me que a ANATEL deve, na regulamentação, adotar todas as medidas possíveis 

para evitar descumprimento. (grifos diferentes do original) 

335. O Regulamento de celebração e acompanhamento de Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta (RTAC) da Anatel prevê: 
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Art. 23. O acompanhamento da execução dos compromissos constantes no TAC caberá à 

Superintendência de Controle de Obrigações  (SCO). 

Parágrafo único. Poderão ser instaurados em autos apartados processos administrativos 

próprios, correspondentes ao acompanhamento do cumprimento de cada item do 
cronograma de metas e condições dos compromissos, os quais serão julgados à medida que 
forem concluídos. 

Art. 24. Durante a vigência do TAC, a conduta irregular que se pretende ajustar, observada sua 
abrangência geográfica e temporal, deverá ser fiscalizada exclusivamente em conformidade 

com o cronograma de metas e condições estabelecido no respectivo compromisso . 

Parágrafo único. Os relatórios e os demais documentos correspondentes às apurações relacionadas 
estritamente ao objeto do TAC serão direcionados à Superintendência de Controle de Obrigações 
(SCO). (sem grifos no original) 

336. Assim, a partir da assinatura dos acordos, caberá à Anatel realizar diversas ações de 

fiscalização e acompanhamento da atuação das operadoras no cumprimento dos TACs. Segundo o 
documento, a agência será responsável por: 

a) abrir diversos processos administrativos de acompanhamento do TAC de cada 

operadora e, possivelmente, um processo distinto para cada compromisso listado nos TACs, 
conforme parágrafo único do art. 23 do RTAC; 

b) avaliar periodicamente, conforme cronogramas estabelecidos no acordo, como está o 
desempenho e o andamento dos compromissos de ajuste de conduta e dos compromissos adicionais 
de cada termo de cada operadora no âmbito nacional, analisando também se foram descumpridos 

mais de 50% do TAC, o que ensejará a declaração de descumprimento integral do TAC, mesmo 
durante o seu período de vigência, conforme previsão no art. 29 do RTAC; 

c) fiscalizar e validar as informações passadas pelas operadoras quanto ao andamento de 

suas ações de ajustamento de conduta e de execução dos compromissos adicionais; 

d) conduzir o processo de sanção e penalização, por meio da multa diária, de cada 

compromisso cujas ações da operadora apresentarem atrasos com relação ao cronograma previsto;  

e) conduzir o processo de sanção e penalização de cada processo administrativo referente 
a compromissos que tenham sido descumpridos; 

f) possivelmente conduzir a repactuação de um ou mais itens dos acordos, no caso de os  
regulamentos e as metas que os fundamentaram serem alterados ao longo do período de vigência dos 

TACs; 

g) executar judicialmente a operadora pela quantia integral do valor de referência (VR), 
tanto no caso de comprovação de descumprimento superior a 50% ao longo do período de vigênc ia 

do TAC, como no caso de a operadora não ter cumprido nenhum dos compromissos acordados ao 
final do TAC; 

h) executar judicialmente a operadora pela quantia proporcional ao valor de referência 
(VR) das metas e dos compromissos do TAC que foram descumpridos. 

337. Verifica-se que, ao assinar acordos desse tipo com as operadoras, a Anatel assume a 

competência de executar uma série de atividades de fiscalização, acompanhamento e controle sobre 
os compromissos advindos dos TACs, algo que não estava incluído nas atividades recorrentes da 

agência como órgão regulador e diferem de forma expressiva das até então aplicadas pela Anatel, 
dado o caráter do termo de execução judicial. 

338. Embora muitas das ações assumidas coincidam com atividades da Anatel, naturalmente 

a agência deverá reestruturar a sua forma de gestão de modo que seja possível realizar um 
acompanhamento específico desses compromissos.  
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339. Além disso, diante do significativo volume de recursos previstos em multas a serem 
trocados por ações e investimentos pelas empresas e, principalmente, considerando o caráter de título 

executivo extrajudicial dos TACs, a Anatel deve buscar meios de garantir que descumprimentos e 
irregularidades na execução dos acordos resultem em penalização e sanção das operadoras. 

340. Dados os fatos relatados, verifica-se que se faz necessário compreender de que forma a 

agência conduzirá essas atividades originárias dos TACs e verificar a capacidade da Anatel em 
fiscalizar e acompanhar a execução dos compromissos e o atingimento das metas do TAC, além da 

sua capacidade em sancionar tempestivamente as operadoras, caso necessário. Destaca-se que, 
conforme abordado no início da presente seção e apontado pela PFE e pelo Procurador do MPF 
Alexandre Gavronski, devido às próprias características e materialidade do TAC, a responsabilidade 

da Anatel e de seus gestores quanto a celeridade, publicidade e efetividade desse instrumento é 
superior ao normalmente exigido nas suas atividades regulatórias cotidianas. 

V.1. Fragilidades na valoração dos investimentos propostos pelas operadoras  

341. Ao avaliar o RTAC quanto às condições previstas para a realização do acompanhamento 
dos acordos pela Anatel, verificou-se a existência dos seguintes dispositivos: 

Art. 13. O TAC deverá conter, dentre outras, as seguintes cláusulas: 

I - compromisso de ajustamento da conduta irregular, prevendo cronograma de metas e 
obrigações voltadas à regularização da situação da Compromissária e reparação de eventuais 
usuários atingidos, bem como à prevenção de condutas semelhantes; 

II - compromissos adicionais , nos termos do art. 18; 

III - meios, condições e a área de abrangência das condutas ajustadas e dos compromissos 

celebrados no TAC; 

(...) 

Art. 17. O compromisso de ajustamento da conduta irregular discriminará todas as 
obrigações e ações necessárias para corrigir e evitar infrações de igual natureza àquela 
praticada pela Compromissária, bem como para a reparação dos usuários atingidos, se for o caso. 

(...) 

Art. 19. Na execução de projetos, o total de compromissos adicionais assumidos deverá 

corresponder a: 

I - no mínimo, 80% (oitenta por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 
processos administrativos em que haja multa aplicada ou decisão de primeira instância proferida; 
e, 

II - no mínimo, 40% (quarenta por cento) do Valor de Referência do TAC , em relação aos 
demais casos. 

§ 1º Somente serão admitidos projetos que apresentem Valor Presente Líquido (VPL) 

negativo, a ser apurado conforme metodologia de cálculo usualmente empregada pela 
Agência. (sem grifos no original) 

342. Dos normativos transcritos acima, que estão em concordância com as minutas de TAC já 
analisadas, é possível concluir que, para acompanhar a execução dos compromissos de ajustamento 

de conduta do TAC, a Anatel utilizará como instrumento de trabalho a relação dos compromissos e 
seus respectivos cronogramas de implementação. 

343. Essa forma de controle se difere do mecanismo de avaliação a ser utilizado pela agência 

sobre os compromissos adicionais, visto que, além de obter a relação das ações a serem realizadas, a 
Anatel disporá do valor estimado inicialmente para esse investimento, conforme a previsão do Valor 

Presente Líquido (VPL) do projeto. 
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344. Sobre esse tema, a Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel (PFE) manifestou 
a seguinte preocupação (peça 1, p. 14): 

179. Transpondo esse raciocínio para o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
verifica-se que esse valor da obrigação corresponderá, no caso dos compromissos de 
regularização da conduta, ao valor referente ao investimento para correção da irregularidade 
acrescido do valor da reparação de eventuais usuários atingidos. 

(...) 

181. Importante notar que, nesse sentido, o valor do total de obrigações assumidas não está 
limitado ao valor de referência do RTAC, podendo ser fixado em patamar superior ou inferior, a 
depender da natureza das obrigações assumidas. Dessa forma, deve a área técnica, até mesmo 

em homenagem ao princípio da transparência, estabelecer um valor equivalente em 

dinheiro para cada uma das obrigações assumidas pela entidade, o que não foi feito até o 
momento. 

182. Durante a vigência do TAC e, até mesmo quando alcançado o seu termo final, o valor das 
obrigações eventualmente descumpridas deve ser somado e, caso superem 50% do Valor de 
Referência do termo de ajustamento de conduta, deve ser considerado o TAC descumprido nos 
termos dos arts. 29 e 30 do RTAC, conforme o caso. (sem grifos no original) 

345. Logo, a PFE emitiu parecer no sentido de que a área técnica da Anatel deveria ter também 
como instrumento de controle um mecanismo que demonstrasse a equivalência entre os 
compromissos de ajustamento de conduta do TAC e o montante de recursos a serem investidos para 

executá-los, com vistas a preservar o princípio da transparência e aprimorar o nível das informações 
disponíveis para o acompanhamento dos TACs. 

346. Sobre o tema, em resposta à oitiva, a Anatel afirmou (peça 25, p. 5):  

3.40. É preciso destacar, ainda, que o RTAC previu que o Valor de Referência é a soma das multas 
aplicadas e estimadas dos processos admitidos na negociação (art. 14) e que as multas pelo 
descumprimento de cada uma das obrigações deve corresponder a uma fração deste Valor de 
Referência (art. 13, §1º). Portanto, este é o quadro regulamentar a ser seguido, sendo descabido o 
aumento ou a diminuição de valores em afronta à regulamentação. 

3.41. Diante da definição expressa dos componentes sancionatórios e dos procedimentos a serem 
adotados, não cabe à Agência, no âmbito do que preceitua o RTAC, entrar na avaliação dos 

montantes a serem gastos para se corrigir tal ou qual conduta. Isso porque o objetivo principal 
do TAC é garantir que as condutas sejam corrigidas e a definição dos montantes a serem 
despendidos pelas compromissárias não deve ter a participação ou influência por parte da 
Agência. Assim, entende-se desnecessária a avaliação dos valores equivalentes em dinheiro 

para cada uma das obrigações assumidas pela entidade, pois tal ação poderia trazer 

distorções à negociação e afastar o foco do objetivo principal do TAC que é, repise-se, o 
ajustamento da conduta, ou seja, a melhoria do serviço . 

3.42. Verifica-se, portanto, que o RTAC não fixa correlação entre os valores atribuídos a cada 
item do cronograma de metas e o montante de investimento para correção das condutas irregulares 
ou compromissos de investimentos. A desvinculação entre o montante de investimentos 

necessários e os termos negociados foi premissa orientadora do TAC, assentada no 
Regulamento, assegurando liberdade para a negociação na avaliação das condutas a serem 
corrigidas por meio do TAC. O RTAC se limitou a definir o Valor de Referência e sua relação 
com multas por descumprimento do item e diárias, concedendo liberdade para que os valores 
fossem fracionados entre os diversos compromissos assumidos, de modo a permitir a avaliação 
da melhor distribuição entre as diferentes obrigações. (sem grifos no original) 

347. Assim como a própria Anatel alega, de fato, o RTAC, no tocante ao ajuste de conduta, 
não exige a correspondência entre o volume de multas trocadas pelo exato volume de recursos a serem 

investidos pelas empresas. Isso porque parte-se do princípio de que, independentemente do volume 
dos gastos das empresas, as condutas irregulares devem ser ajustadas no âmbito do TAC. Entretanto, 
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mesmo considerando as condições impostas pelo regulamento de TAC, é necessário deixar claro 
alguns pontos sobre o tema. 

348. Primeiramente, conforme apontado pela PFE, a previsão e a distribuição dos 
investimentos necessários para o ajustamento das condutas irregulares consiste em uma ferramenta 
relevante e que traz bastante eficiência ao acompanhamento dos compromissos do TAC pela Anatel.  

349. Isso porque, além de a expectativa de gastos e investimentos permitir que a agência faça 
a aferição, ao longo dos quatro anos de vigência do acordo, da evolução e do andamento das ações 

previstas pelas operadoras, essa ferramenta permite que a Anatel estime de maneira adequada as 
multas por descumprimento e multas diárias relacionadas a cada compromisso, de forma que haja 
uma certa proporcionalidade entre o ônus de se executar a ação de ajuste de conduta e a multa relativa 

ao descumprimento daquela ação. 

350. Em resposta ao apontamento da PFE sobre essa proporcionalidade, a Anatel 

apresentou argumentos discordando do parecer do órgão consultivo e alegando que optou por 

ponderar as multas com relação ao nível de ofensa da conduta e não com relação ao 

investimento a ser realizado. Entretanto, é possível constatar que a adoção de tal critério teria 

maior legitimidade se a agência também tivesse conhecimento da proporção entre os gastos a 

serem feitos pelas operadoras e as multas a serem aplicadas, com vistas a garantir que a adoção 

do critério por nível de ofensa não permita que as multas estejam muito discrepantes daquelas  

que seriam estimadas pelo outro método, informações essas que a Anatel não possui e não 

consegue aferir atualmente. 

351. Considerando que o TAC trata de um plano de ações das operadoras para ajustar condutas 
e também executar projetos adicionais, é evidente que a própria empresa já possui esse planejamento 
de investimentos e análises financeiras. 

352. Se a Anatel tem a prerrogativa de pedir as informações necessárias para o controle e bom 
acompanhamento das ações do TAC, conforme previsto nas minutas analisadas (peça 3, p. 17 e 

peça 4, p. 4), constatou-se que há uma ausência de motivação clara que justifique a dispensa, por 
parte da Anatel, do recebimento e uso de tais informações, já existentes no âmbito de trabalho da 
operadora, que beneficiam a atuação da agência. 

353. Dessa forma, propõe-se recomendar à Anatel solicitar às operadoras o plano de 
investimento dos compromissos referentes ao ajustamento de condutas de cada TAC admitido e em 

andamento na agência, incluindo seu cronograma e previsão de gastos, para que seja avaliada a 
efetividade das multas previstas para cada compromisso diante do volume de recursos a ser gasto 
para executá-lo e que passe a utilizar esses dados como mecanismos de controle e acompanhamento 

do andamento das atividades previstas no TAC. 

V.2. Fragilidades na definição do procedimento de acompanhamento e fiscalização de todos os 

TACs pela Anatel 

354. Conforme já explicado anteriormente, a maioria das operadoras fornecem os serviços de 
telecomunicações por meio do regime jurídico privado, com exceção do serviço de telefonia fixa que 

é fornecido em regime público. Sobre o tema, a Lei Geral das Telecomunicações (LGT), 
Lei 9.472/1997, prevê: 

Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das diversas 

modalidades de serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a 
Agência observará a exigência de mínima intervenção na vida privada, assegurando que: 

I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do 
Poder Público; 

II - nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante; 
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III - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de adequação, 

com finalidades públicas específicas e relevantes ; 

IV - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional à privação que ele 
impuser; 

V - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os direitos a elas 
reconhecidos. (sem grifos no original) 

355. Verifica-se que, de maneira geral, a tratativa e imposições de regras pela Anatel às 
operadoras dos serviços em regime privado devem ser mínimas. Isso significa que atualmente a 

agência não possui conhecimento sobre o planejamento estratégico e financeiro das empresas, 
incluindo a projeção de investimentos por elas prevista, e não possui competência normativa para 

avaliar e determinar ações referentes ao andamento de tais planos. 

356. Com o advento do TAC, a Anatel alterará parte da forma de atuação descrita acima, dado 
que o acordo consiste em um acompanhamento, pela agência, da realização de investimentos, do 

cumprimento de seus prazos e das demais ações previstas nos termos.  

357. Considerando que se trata de uma decisão negociada, em que ambas as partes (Anatel e 

operadora) aceitaram as condições ali estabelecidas, e que foi materializada por meio de um acordo 
formal, a Anatel passa a assumir a competência de fiscalizar as metas físicas dos investimentos e o 
cumprimento de metas pelas operadoras que estão previstos no âmbito do TAC. 

358. Dado que se trata de atividades que a agência não realizava antes, há uma preocupação 
com relação à forma a ser observada pela Anatel para realizar esse acompanhamento e como será o 

posicionamento da agência diante de um possível descumprimento das obrigações. 

359. O RTAC afirma, nos arts. 23 e 24, somente que o acompanhamento será de 
responsabilidade de uma de suas superintendências e que o ajuste de condutas será fiscalizado 

conforme cronograma de metas e condições estabelecido nos compromissos. Já nas minutas 
analisadas, observaram-se cláusulas que afirmam que a compromissária deve encaminhar à Anatel 
relatórios sobre a execução dos compromissos pactuados, nos termos e na periodicidade definidos 

pela agência (peças 4 e 96). 

360. Em resposta à diligência, a agência relatou que será constituído “Escritório de 

Governança com a atribuição de planejar e executar as ações de acompanhamento, fiscalização e 
controle das obrigações referentes ao TAC”, e que o “acompanhamento das obrigações do TAC será 
realizado segundo a sistemática atualmente prevista para a obrigação constante do TAC, para grande 

parte das obrigações, ou pela sistemática estabelecida para novos compromissos, no âmbito do TAC” 
(peça 34, p. 4). 

361. Todavia, embora parte essencial do trabalho de acompanhamento e monitoramento da 
evolução e do cumprimento das obrigações inseridas no âmbito do TAC consista em comparar a 
situação atual, de um indicador ou percentual de execução de um projeto, com o patamar encontrado 

no momento anterior ao início do TAC, a Anatel não possui tais informações para a maioria dos 
projetos e compromissos assumidos nos TACs aprovados. 

362. No caso do TAC da Telefônica, a análise do Conselheiro Relator da minuta de TAC 
admitiu que a agência não possuía dados e informações atualizadas quanto ao estágio da maioria dos 
projetos aceitos nesse TAC. Ainda assim, a minuta de TAC foi aprovada, constando determinação às 

áreas técnicas para que adotassem as seguintes providências (peça 93, p. 98): 

i) realizar procedimento prévio à celebração do TAC para identificação do status inicial ou situação atual 

de cada um dos projetos apresentados pela compromissária;  

(...) 

v) no caso dos compromissos relativos à implantação de acessos individuais, coletivos do STFC e 

compromissos de abrangência, a atualização da lista de localidades constantes dos Pados abarcados na 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         58 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

negociação que ainda estão pendentes de atendimento, para que sejam endereçadas nos termos e condições 

de prazo fixadas no TAC, explicitadas nas Minutas em Anexo; 

(...) 

vii) confrontar a relação de municípios que receberão novos sites 3G e 4G contidos nos projetos de 

ampliação da cobertura 3G e 4G, de 900MHz e 3G em municípios 2G only com os municípios previstos 

nos compromissos de abrangências dos editais de licitação de radiofrequência com obrigações vincendas e 

vencidas; 

viii) certificação prévia do atendimento de todos os 141 municípios previstos no termo de autorização 

vinculados ao referido edital, ofertando o 2G com a faixa de frequência de 1.800MHz ou qualquer outra. 

363. Se tais informações, que são necessárias para a própria análise da aceitação, ou não, dos 
projetos propostos pela prestadora, ainda não foram fornecidas pela empresa nem exigidas durante a 

fase de negociação, surge razoável dúvida se o nível de detalhamento e transparência dos relatórios 
previstos nas minutas de TAC será suficiente para permitir um acompanhamento tempestivo, efetivo 
e eficiente do cumprimento das obrigações do TAC ao longo de sua duração. 

364. Essa fragilidade nos processos de negociação e aprovação do TAC, referentes à falta de 
informações na Anatel sobre situação atual dos compromissos a serem assumidos pelas operadoras, 

foi apontada inclusive pela Procuradora junto à Anatel (PFE) no seu parecer sobre o TAC da empresa 
Sercomtel (peça 88, p. 35): 

309. Não constam nos autos dos processos relacionados aos temas Universalização e Ampliação 
do Acesso, Direitos e Garantias dos Usuários e Fiscalização informações acerca da situação atual 
do descumprimento das obrigações que importou na instauração dos Pados incluídos no TAC. O 

conhecimento, por parte da Agência, sobre eventual ajustamento das condutas incluídas no 
TAC, antes de sua assinatura, é imprescindível para o estabelecimento adequado de 
compromissos de ajustamento de conduta. (sem grifos no original) 

365. No processo da empresa Telefônica a PFE também havia apontado problema semelhante, 

que, mesmo sendo acatado pela área técnica da agência, que solicitou informações adicionais à 
empresa, não foi solucionado, conforme informe elaborado no dia 25/10/2016, apenas dois dias antes 

da aprovação do referido TAC pelo Conselho Diretor da agência (peça 89, p. 1-2): 

7. O órgão jurídico, mediante o Parecer nº 00361/2016/PFE/ANATEL/PGF/AGU, de 30 de maio 
de 2016, se pronunciou sobre diversos pontos da "Análise Técnica da Proposta de TAC", 
elaborada pela Gerência de Fiscalização (FIGF), constante do Informe nº 17/2016-FIGF5/FIGF, 
de 23 de março de 2016. Entre eles, aponta a ausência de informações relativas ao estágio 

atual dos descumprimentos referentes ao tema “licenciamento de estações”. Segundo a 
Procuradoria, o conhecimento do estágio atualizado das infrações, antes da assinatura do 
TAC, é imprescindível para o estabelecimento adequado de metas. Assim, recomendou solicitar 
ao Grupo Telefônica relatório atualizado sobre o nível presente dos descumprimentos apurados. 

(...) 

Diante da relevância das informações, a área técnica reiterou a solicitação por meio 

do Ofício nº 1.368, de 08 de agosto de 2016 (0705556). Nada obstante, o Grupo Telefônica 
enviou dados incompletos. Em petição protocolada em 26 de agosto de 2016 (0769876), juntou 
planilha (0770363) com resposta parcial do item "a" supracitado (não elencou todos o Pados, não 
informou o nome das estações, o tipo das estações, a data de ativação, a data de licenciamento, 
a data de eventual desativação e principalmente a situação de cada estação: regular, irregular ou 
desativada). Os demais itens "b", "c" e "d", supracitados, sequer foram respondidos. 

Na visão desta Superintendência, as  informações prestadas são insuficientes para atualizar 
a extensão dos compromissos de ajustes e seus respectivos cronogramas . (sem grifos no 
original) 
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366. Como visto anteriormente, mesmo com essas informações incompletas e desatualizadas, 
o Conselho Diretor aprovou a minuta de TAC da Telefônica em 27/10/2016 e determinou que, em 

seguida, fosse feita uma atualização e obtenção de dados relevantes. 

367. Em resposta à oitiva (peça 25, p. 9), a agência reafirma que serão obtidas informações 
atualizadas sobre os compromissos somente após a sua assinatura: 

3.72. Quanto aos cronogramas de implantação das obrigações, cabe observar que todas as 
obrigações constam com cronogramas e quantidades de implantação de maneira expressa e 
transparente nos termos a serem eventualmente assinados pelas prestadoras, como já previsto no 
TAC da Oi encaminhado a esse E. Tribunal. Todavia, em alguns dos casos, a exata localização 

será definida durante a execução do TAC diante da dinamicidade do setor de 
telecomunicações (localização exata da instalação das ERB, por exemplo). (sem grifos no 
original) 

368. Além dos problemas relatados anteriormente, identificaram-se fragilidades na própria 
estruturação interna da agência para fiscalizar o andamento do TAC. Isso porque já foram aprovados 

termos de duas grandes operadoras sem que a Anatel tivesse concluído o ‘Manual de 
Acompanhamento e Fiscalização do TAC”, previsto para normatizar a fiscalização dos acordos e 
deixar claras as regras que orientarão a interação entre as partes. 

369. Em resposta à oitiva, mesmo já havendo TACs aprovados na agência, a Anatel reafirma 
a sua intenção de elaborar o referido manual (peça 25, p. 9): 

3.69. Como mencionado pelo Conselheiro Igor de Freitas na Análise nº 214/2015-GCIF, “o TAC 
deve prever, para cada projeto, cronograma de metas e condições com pontos de controle e 
critérios objetivos, para que seja realizado o acompanhamento e fiscalização adequados”. Ou 

seja, a implantação dos projetos deve ser objeto de fiscalização constante pela Anatel, 

sobretudo em relação àqueles projetos para os quais a Agência não detém informação sobre 
a situação atual. Nestas situações, os projetos devem ser acompanhados de declaração subscrita 
pelo representante legal da compromissária, não se excluindo a realização de fiscalização pela 
Agência para verificação do status inicial e posterior acompanhamento para análise do 
cumprimento das metas e condições assumidas. 

3.70. Para tanto, foram estabelecidas diretrizes, no Voto nº 2/2016/SEI/IF, que deverão 

constar de Manual de Acompanhamento e Fiscalização do TAC, abaixo relacionadas (...) 

3.71. Verifica-se, portanto, que a avaliação da situação atual é objeto de preocupação da 

Anatel e está endereçada por meio da confecção de Manual de Acompanhamento e 

Fiscalização específico. Assim até o início da vigência do TAC será levantada a situação 
atual relativa às obrigações nele previstas. (sem grifos no original) 

370. Ressalta-se que a obtenção de informações essenciais sobre os compromissos após a 

aprovação do acordo e o estabelecimento de ações e regras de fiscalização somente após a 

aprovação e assinatura do TAC, agravada pela conclusão posterior do manual de fiscalização 

da Anatel, representa um significativo risco para a própria operadora, que assume um acordo  

por meio do qual aceita, de pronto, condições ainda não estabelecidas pela Anatel para 

acompanhar o termo e sobre o qual a agência reguladora não tem ainda todas as informações  

necessárias. 

371. Também traz uma insegurança para o interesse público, pois, uma vez que o TAC já foi 

assinado e os respectivos processos sancionatórios já foram arquivados, a operadora pode trazer 
interpretações divergentes, ensejando prolongadas discussões, e postergando o cumprimento das 

metas previstas no TAC, o que certamente diminui a efetividade do instrumento. 

372. Assim, propõe-se determinar à Anatel que inclua explicitamente no texto de todos os TAC 
que eventuais atrasos na definição e aprovação dos modelos de acompanhamento não têm o condão 

de postergar a data de cumprimento de qualquer meta ou compromisso assumido pela operadora em 
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sua assinatura, nem de alterar a metodologia de cálculo das multas diárias por descumprimentos, nem 
retardar a aplicação dessas multas e a execução do termo extrajudicial, garantindo a observância dos 

princípios da legalidade e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal 
c/c no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 

373. Fragilidades como essa apresentam um risco também para a efetividade do TAC, visto 

que a falta de clareza de todas as informações necessárias por ambos os envolvidos, Anatel e empresa,  
podem resultar em possíveis questionamentos judiciais sobre a relação e as condições estabelecidas 

e exigidas entre as partes. 

374. É importante citar situação semelhante ao acordo de TAC ocorrida no âmbito da Anatel, 
também lembrada pela operadora Oi em carta enviada à agência (peça 100, p. 4), em que também 

foram constatadas fragilidades similares às citadas anteriormente. Trata-se dos chamados Planos de 
Melhoria da Qualidade (PMQ) elaborados pelas prestadoras e admitidos pela Anatel como condição 

para a revogação de uma medida cautelar, adotada em 2012, referente à má qualidade do serviço de 
telefonia móvel. Esses processos foram analisados pelo TCU no processo TC 023.133/2015-5, que 
resultou no Acórdão 2.333/2016-TCU-Plenário, conforme será resumidamente relatado abaixo. 

375. Em 18/7/2012 a Anatel adotou medida cautelar de suspensão de vendas e ativação de 
chips de SMP para três das maiores operadoras, abrangendo todos os estados do país, e revogou a 

cautelar, em 3 de agosto de 2012, somente após o recebimento e a aprovação, pela agência, de planos 
de melhoria da qualidade (PMQ) elaborados pelas prestadoras e que firmavam compromisso de 
realizar diversas ações ao longo de dois anos para elevar os níveis de qualidade do SMP em todos os 

estados do país. Mesmo as empresas que não tiveram sua venda de chips suspensa foram obrigadas 
pela Anatel a apresentar um plano de melhoria de dois anos de duração (TC 023.133/2015-5, peça 
175, seção 5.5). 

376. Assim, verifica-se que os PMQ muito se assemelham aos TACS, visto que consistiram 
em acordos entre a Anatel e as operadoras com vistas a ajustar uma conduta que estava em desacordo 

com os normativos vigentes, no caso, com o padrão exigido de qualidade dos serviços. Para corrigi-
la, as empresas apresentaram planos de ações e de investimentos a serem executadas em um período 
específico de dois anos, estando sujeitas a penalidades em caso de descumprimento. 

377. Na análise dos Planos de Melhoria da Qualidade, foram constatadas as seguintes 
fragilidades e inconsistências (TC 023.133/2015-5, peça 175, seção 5.5): 

a) inadequação dos critérios utilizados para definir as cautelares que motivaram o PMQ, 
de forma que as metas e condições estabelecidas pela Anatel não foram adequadas ao que se esperava 
pelos normativos e demanda da sociedade; 

b) ausência de fiscalização pela Anatel de todas as ações previstas no plano, sendo que, 
além de a agência não ter realizado as devidas fiscalizações necessárias, ainda se deparou com 

problemas nos dados recebidos das operadoras; 

c) baixa efetividade do plano de melhoria nos resultados das operadoras, sendo que 
persistiam problemas em número elevado de municípios por todo o país, além de ainda serem 

registrados descumprimentos significativos de diversos indicadores de qualidade definidos no 
regulamento e no despacho do PMQ, com o descumprimento integral da meta estabelecida em alguns 

casos; e 

d) imposição de novos critérios de acompanhamento da qualidade em 2015 
incompatíveis com o PMQ de 2012 e com o Regulamento de Qualidade do SMP, de forma que, 

mesmo após a conclusão dos planos e a constatação do não cumprimento das condições exigidas, a 
Anatel não sancionou as operadoras conforme previsão no despacho que originou os planos e ainda 

estabeleceu novos critérios que não permitiram a conclusão definitiva do processo inicial do PMQ. 
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378. Verifica-se que os problemas encontrados no processo do PMQ estão bastante 
relacionados com os problemas previamente descritos sobre os TACs, o que enfatiza ainda mais a 

preocupação se a Anatel conseguirá sustentar a efetividade dos acordos de ajustamento de conduta, 
já que, no caso concreto, o acompanhamento realizado pela Anatel não se mostrou efetivo para 
garantir a melhoria da qualidade do serviço e o cumprimento dos termos de acordo pelas empresas , 

resultando inclusive na piora da qualidade da telefonia em alguns casos. 

379. Ressalta-se ainda que, conforme o item “d” acima, a Anatel não foi capaz de punir as 

operadoras nas condições de sanção previstas originalmente no despacho que criou os planos de 
melhoria, o que leva ao questionamento sobre se, ao final do prazo de vigência do TAC, caso 
necessário, a Anatel determinará, de fato, que houve o inadimplemento do TAC e executará 

judicialmente os valores devidos pelas operadoras pelo descumprimento e atrasos dos compromissos. 

380. Entende-se que é dever da Anatel garantir que, findo o prazo do TAC e constatado o seu 

descumprimento total ou parcial, será efetivamente executado esse título executivo extrajudicial. Tal 
posição também foi defendida pelo Procurador do MPF Alexandre Gavronski na consulta pública da 
elaboração do regulamento do TAC (peça 107, p. 3): 

3) A regulamentação é tímida ao tratar do descumprimento do TAC, encerrando-se na 

emissão de um Certificado de Descumprimento do TAC, quando ele se trata de título 
executivo, e, portanto, sujeito à execução; (grifos diferentes do original) 

V.3. Irregularidades no manual de fiscalização de todos os TACs pela Anatel 

381. Em resposta à diligência, a Anatel encaminhou cópia da minuta de manual de fiscalização 
do TAC (peça 97), que está sendo elaborado no âmbito do processo administrativo referente ao TAC 

de qualidade e universalização da Oi, mas com o intuito de servir como regra geral para a fiscalização 
de todos os TACs a serem firmados pela agência com todas as operadoras (peça 98, p. 3). 

382. Tal documento foi elaborado pela Superintendência de Controle das Obrigações (SCO), 

que ficará responsável por acompanhar a execução dos TACs, nos termos do art. 23 do RTAC, tendo 
sido encaminhado para apreciação pelo Conselho Diretor da Anatel em 18/10/2016 (peça 98, 9), isto 
é, depois da minuta de TAC ter sido apreciada pelo Conselho Diretor. O manual consiste em uma 

parte com cláusulas gerais, que poderiam ser aplicáveis a todos os TACs que serão assinados com a 
agência, e uma parte detalhando a forma de acompanhamento para os compromissos e projetos 

específicos pactuados nos TACs da Oi e da Telefônica (peça 98, p. 3). 

383. Foram identificadas diversas irregularidades, fragilidades e inconsistências tanto na 
tramitação desse manual quanto no seu conteúdo, que serão detalhadas a seguir. 

V.3.1. Exigência ilegal de contratação pelas operadoras de empresas terceirizadas para fiscalizarem 
o TAC 

384. A minuta de manual de fiscalização estabelece que a operadora será obrigada a contratar 
uma empresa terceirizada que será responsável por fiscalizar a execução do TAC, certificar as 
informações prestadas pela operadora à agência e elaborar os relatórios a serem encaminhados à 

Anatel para comprovar o cumprimento do TAC (peça 97, p. 6, 9, 14-16; peça 112, p. 2): 

Anexo E 

7. EMPRESA TERCEIRIZADA 

7.1. A Compromissária deverá contratar empresa terceirizada especializada para, dentre 

outras atividades  previstas no Termo de Ajustamento de Conduta, certificar dados e 

informações a serem prestados à Anatel, na forma prevista neste documento. 

7.2. A contratação de empresa terceirizada deverá ser comprovada à Anatel no prazo de até 60 
(sessenta) dias a contar da celebração do TAC. 

(...) 
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14.4. A cada seis meses, a contar da celebração do TAC, a Compromissária, por meio da empresa 

terceirizada, deverá encaminhar ao Escritório de Governança da Anatel, independente de 
notificação, um Relatório contendo o status atual de todas as obrigações constantes do TAC. 

Anexo F [Parte específica do Manual de Fiscalização do TAC] 

2.2.1. Implantação do Acesso Coletivo do STFC: 

(...) 

2.2.1.7. Forma de comprovação do cumprimento  da obrigação: relatório certificado pela 

empresa terceirizada, com a relação de todas as localidades  nas quais foram implantados 
acessos coletivos do STFC (...). 

(...) 

2.2.3. Compromissos de Abrangência: 

2.2.3.1. Obrigação: Corrigir o passivo e cumprir todos os compromissos de abrangência previstos 
nos Editais de Licitação nº 001/2007/SPV e 002/2007/SPV, conforme o Anexo C do TAC. 

(...) 

c) Forma de comprovação do cumprimento da obrigação: relatório certificado pela empresa 
terceirizada informando o status de atendimento dos municípios listados no Anexo C do TAC. 

(...) 

2.2.5. Central de Intermediação de Comunicação (CIC) 

2.2.5.1. Obrigação: Programar 100% (cem por cento) das centrais para realizar o devido 
encaminhamento das chamadas destinadas a Central de Intermediação de Comunicação (CIC) 
para Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala. 

(...) 

c) Forma de comprovação do cumprimento da obrigação: relatório certificado pela empresa 

terceirizada contendo testes de chamadas e captura das telas de pelo menos uma central que 
atenda às localidades objeto da obrigação. (sem grifos no original) 

385. A minuta de manual de fiscalização ainda prevê que a maioria dos projetos e 

compromissos de ajuste de conduta serão verificados e acompanhados por meio de relatórios 
elaborados pela empresa terceirizada e enviados à agência, inclusive a verificação do estágio inicia l 

de todos os investimentos pactuados no TAC. No entanto, o texto não esclarece se cada prestadora 
será obrigada a contratar uma empresa diferente nem se a mesma empresa poderá ser responsável por 
fiscalizar todos os TACs pactuados com a Anatel. 

386. Cabe ressaltar que, em nenhum momento durante a tramitação da minuta do regulamento 
de TAC ou dos próprios TACs a Anatel propôs ou discutiu com qualquer instância, interna ou externa, 

publicamente a pretensão de transferir suas responsabilidades e competências legais de fiscalização 
das operadoras para uma empresa terceirizada. Tanto que a própria Oi, primeira prestadora a ser 
formalmente cientificada dessa nova obrigação, questionou tal necessidade e seu impacto finance iro 

em carta de 20/10/2016 (peça 100, p. 4, 7): 

1.14. Cumpre ressaltar ainda que a imposição de contratação de empresa terceirizada para 
comprovar a execução do Projeto deve ser realizada como item não necessário. Isso porque, a Anatel 

já possui expertise nessa forma de acompanhamento , por exemplo, pode-se citar o Plano da Móvel 
no qual não houve participação de terceiros. 

(...) 

3. A Oi gostaria de destacar ainda que não foi previsto a contratação de empresa Terceirizada para 

a realização de auditoria de implantação (fiscalização) de todos os projetos propostos no TAC, 
conforme sugerido pela Anatel no referido Manual. Para que tal procedimento ocorra, a Oi precisará 

entender o escopo de atuação dessas empresas, bem como definir o processo que virá a ser 
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desenvolvido pelas empresas contratadas , para, somente após, realizar estudo de viabilidade visando 
a possível contratação. (sem grifos no original) 

387. Ao aprovar o manual de fiscalização do TAC da Telefônica em 27/4/2017, o Conselho 

Diretor alterou alguns aspectos do papel da empresa terceirizada, como asseverar que os atos e 
omissões praticados pela Empresa Terceirizada não excluem a responsabilidade pelas obrigações 

assumidas no TAC pela prestadora (peça 126, p. 3-4). Todavia, tais modificações não são suficientes 
para descaracterizar integralmente a irregularidade apontada nos manuais e que, no caso da 
Telefônica, também foi incluída no texto do TAC (peça 96, p. 36). 

388. Conforme destacado pela prestadora Oi em sua carta, não há justificativa razoável para 
que a agência delegue sua competência de fiscalizar as operadoras, uma vez que a própria Anatel já 

vem executando esse tipo de tarefa há mais de uma década. No próprio processo de negociação dos 
TACs a agência recebeu informações sobre os investimentos planejados que lhe permitem exercer 
essa obrigação legal de fiscalização ao longo da duração de cada TAC. Adicionalmente, a própria 

área técnica registrou sua preferência por compromissos e projetos que pudessem ser mais facilmente 
acompanhados e verificados pelas equipes de fiscalização da Anatel (peça 9, p. 12-15; 93, p. 5). 

389. Em que pesem todas as fragilidades e irregularidades identificadas por trabalhos 
anteriores do TCU quanto à atuação da agência na fiscalização das prestadoras de telecomunicações, 
como as resumidas na seção anterior ao tratar sobre o PMQ, a solução proposta pela Anatel para 

monitoramento dos TACs também é problemática. 

390. De fato, essa proposta carece de fundamentação legal, uma vez que representa a efetiva 

terceirização da atividade finalística da Anatel, atualmente sob competência da Superintendência de 
Fiscalização, o que é proibido pelo parágrafo único do art. 22 da LGT: 

Art. 22 (...) 

(...) 

Parágrafo único. Fica vedada a realização por terceiros da fiscalização de competência da 

Agência, ressalvadas as atividades de apoio. 

391. Isso também introduz risco significativo de manipulação dos dados a serem 
encaminhados à agência e de acesso indevido de informações comerciais e concorrenciais das 

operadoras, consideradas sigilosas conforme parágrafo único do art. 39 da LGT: 

Art. 39 Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar a segurança do País, 
segredo protegido ou a intimidade de alguém, todos os demais permanecerão abertos à consulta 
do público, sem formalidades, na Biblioteca. 

Parágrafo único. A Agência deverá garantir o tratamento confidencial das informações  
técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar às empresas 
prestadoras  dos serviços de telecomunicações, nos termos do regulamento. 

392. Esse modelo de terceirização de fiscalização custeada pelas prestadoras já foi utilizado 

pela Anatel em outra oportunidade, no acompanhamento dos indicadores de qualidade da banda larga 
móvel e fixa. A chamada Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) é uma empresa privada, contratada 
pelas prestadoras, para coletar os dados sobre o desempenho da banda larga e consolidar os resultados 

dos indicadores de todas as operadoras, cabendo à Anatel tão somente usar esses dados para 
identificar quais metas não foram atingidas e aplicar as sanções devidas. 

393. Conforme abordado no relatório da auditoria sobre a qualidade da telefonia móvel 
(TC 023.133/2015-5, peça 175, seções 5.2.2 e 5.3), que resultou no Acórdão 2.333/2016-TCU-
Plenário, foram encontradas inconsistências, irregularidades e fragilidades significativas na atuação 

dessa empresa e na sua relação com as operadoras. Tanto a Anatel quanto a própria empresa 
terceirizada chegaram a admitir que os dados obtidos e divulgados entre 2013 e 2015 não possuíam 
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validade estatística, não representavam a realidade da prestação do serviço de banda larga e nem eram 
passíveis de serem comparados entre as operadoras (TC 023.133/2015-5, peça 175, p. 41): 

236. Como resultado a EAQ obteve e divulgou, entre 2013 e 2015, índices sem garantia de 
validade estatística, como mencionado pela própria área técnica da Anatel (peça 113, p. 2; peça 
114, p. 18), que não representam a realidade e que não são comparáveis nem entre as diferentes 
operadoras no mesmo mês nem entre meses diferentes na mesma operadora (peça 46, p. 5; peça 
119, p. 9-13). 

237. Em correspondência para a Anatel e para as operadoras em 7/7/2014 (peça 143), a própria 
EAQ admitiu que as dificuldades existentes “comprometem significativamente a prestação de 
serviços da EAQ” (peça 143, p. 6) e que “o sistema de aferição de qualidade dos indicadores SCM 
e SMP encontra-se constantemente comprometido, influenciando negativamente nos resultados 
dos indicadores da qualidade de conexão de cada Prestadora” (peça 143, p. 5).  

238. Apesar de ter ciência disso e acompanhar as alterações posteriores feitas pela EAQ na 
tentativa de solucionar os desvios apontados pelas operadoras e obter medições mais fidedignas, 
a Anatel não fez nenhum comunicado público desse fato, nem desconsiderou os valores obtidos, 
inclusive dando continuidade à utilização desses dados em suas atividades regulatórias (peça 116, 
p. 21, 23; peça 118, p. 5). 

394. Constata-se que esse modelo de terceirização das atividades fiscalizatórias da 

Anatel, além de ser contrário à legislação vigente, introduz diversas fragilidades e riscos no 

processo, podendo resultar, inclusive, na inutilidade dos dados coletados, impedindo que a 

Anatel verifique a existência de descumprimento e sancione as prestadoras. 

395. Tendo em vista a relevância e materialidade do TAC, a ausência de critérios objetivos e 

transparentes de acompanhamento e o incentivo econômico para ocorrência de irregularidades, 
materializado no fato de a prestadora arcar com os custos de sua própria fiscalização, surge razoável 
dúvida sobre qual seria o grau de independência dessa empresa fiscalizadora, ainda mais porque não 

há qualquer exigência de qualificação, experiência ou outro critério técnico de seleção dessa 
terceirizada fiscalizadora. 

396. Mesmo admitindo, por hipótese, que a intenção da Anatel fosse atribuir a essa empresa 

privada um papel de certificadora, restam razoáveis dúvidas quanto à validade dessa certificação caso 
a operadora contrate essa empresa sem a necessidade de ela ter sido certificada e credenciada 

previamente pela própria Anatel, diferentemente do que acontece, por exemplo, na certificação de 
equipamentos técnicos em que o interessado deve contratar um dos laboratórios credenciados e 
certificados previamente pela Anatel. 

397. Se tal exigência existisse, seria possível reduzir sensivelmente a dependência comercial 
de uma empresa que, por exemplo, pode ter sido criada somente para certificar os dados do TAC de 

uma determinada prestadora. Por outro lado, nesse caso seria imprescindível a atuação da agência na 
fiscalização da veracidade e fidedignidade dos relatórios certificados pelas empresas, mesmo que por 
procedimento amostral. Repise-se que, mesmo no caso do manual de TAC da Telefônica, tais 

condições não foram atendidas satisfatoriamente pela Anatel. 

398. Assim, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) realize fiscalizações acerca do cumprimento de todos os TACs diretamente nas 
prestadoras nos prazos definidos nos cronogramas de metas e compromissos do referido TAC, 
podendo utilizar, como insumo, metodologia de amostragem e, subsidiariamente, outros documentos 

enviados por empresas privadas que sejam eventualmente contratadas para emitir relatórios sobre a 
execução do TAC, por a situação estar em desacordo com o parágrafo único do art. 22 da Lei Geral 

de Telecomunicações, Lei 9.472/1997; 

b) se abstenha de exigir a contratação de empresa privada pelas prestadoras que firmarem 
TACs com a agência, o que configura delegação da fiscalização da execução das metas, 
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compromissos e investimentos pactuados no TAC a terceiros, em razão de a situação atual estar em 
desacordo com o parágrafo único do art. 22 da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/1997. 

399. Caso não seja acolhido o entendimento expresso na alínea “b” de que a prática é vedada 
à agência, propõe-se, alternativamente, determinar à Anatel que estabeleça, no prazo de 180 dias, 
sistemática de credenciamento e certificação prévia, por parte da Anatel, da lista de empresas privadas 

aptas a certificar a execução das metas, compromissos e investimentos pactuados no TAC, de forma 
a garantir a veracidade e a fidedignidade dos relatórios certificados pelas empresas privadas, por a 

situação atual estar em desacordo com o parágrafo único do art. 22 da Lei Geral de Telecomunicações, 
Lei 9.472/1997. 

V.3.2. Ausência de verificação prévia da Anatel sobre a situação inicial de cada projeto e investimento 

pactuado antes da assinatura de todos os TACs 

400. A minuta do manual de fiscalização contém outro ponto preocupante quanto ao 

acompanhamento e à fiscalização dos TACs pela Anatel. De acordo com o documento, a empresa 
privada entregará os relatórios e as listas descrevendo o estágio inicial de todos os projetos de 
investimentos pactuados no TAC no prazo de noventa dias após a assinatura do TAC (peça 97, p. 7). 

401. Além disso, a minuta prevê que a contratação da empresa terceirizada será efetivada em 
até sessenta dias após a assinatura do TAC (peça 97, p. 6; peça 112, p. 2), o que pode resultar em um 

prazo de trinta dias para a terceirizada realizar a verificação de todos os investimentos pactuados no 
TAC. Registre-se que a Anatel negociou os termos do TAC durante mais de dois anos e ainda não 
conseguiu reunir tais informações. 

402. Contudo, o próprio voto do Conselheiro Relator ordenou à área técnica que realizasse 
“procedimento prévio à celebração do TAC para identificação do status inicial ou situação atual de 
cada um dos projetos apresentados” pela operadora, condicionando a assinatura do TAC a conclusão 

desse estudo (peça 93, p. 95, 98). Além disso, o art. 24 do regulamento do TAC estabelece que, 
durante a vigência do TAC, a conduta irregular que se pretende ajustar “deverá ser fiscalizada 

exclusivamente em conformidade com o cronograma de metas e condições estabelecido no respectivo 
compromisso”. 

403. Ao aprovar o manual de fiscalização do TAC da Telefônica, o CD definiu que essa 

prestadora deve encaminhar “um levantamento do estado inicial de cada compromisso assumido” 
antes da celebração do referido TAC. Porém, a aprovação dessas alterações para o TAC da Telefônica 

não tem o condão de garantir que seja dado tratamento idêntico para os demais TACs em andamento 
na agência. 

404. Propõe-se, pois, determinar à Anatel que se abstenha de assinar qualquer TAC antes da 

conclusão dos estudos que demonstrem a situação inicial de cada um de seus projetos e investimentos 
pactuados para a correção de conduta e os compromissos adicionais, com vistas a permitir um 

acompanhamento e uma fiscalização mais efetivos e precisos, por a situação atual estar em desacordo 
com os arts. 13, incisos I a VII, e 24 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com os princípios do 
interesse público, eficiência e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução 

Anatel 612/2013 c/c no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 

405. Diante dos fatos relatados, verificou-se que, mesmo na fase negocial do TAC, não 

estando ainda em fase de acompanhamento posterior à assinatura do termo, a Anatel já 

demonstra não obter todas as informações necessárias sobre a situação atualizada dos 

compromissos previstos nos acordos, apresenta dificuldades na obtenção de tais informações junto 

às operadoras, não possui seus procedimentos de acompanhamento integralmente concluídos, prevê 
a terceirização de parte de sua competência fiscalizatória e ainda não demonstrou de que forma 

garantirá que os dados encaminhados pelas empresas estejam de acordo com o que foi realizado das 
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metas e dos compromissos do TAC, e como será garantida a idoneidade da empresa certificado ra 
nesse processo. 

406. Novamente, observa-se que há significativas fragilidades que podem comprometer a 
consonância do TAC com o interesse público, visto que há elementos que demonstram a possível não 
efetividade dos termos e das ações nele planejadas, além de existirem razoáveis dúvidas sobre a 

legalidade, legitimidade, e eficácia do modelo proposto para o acompanhamento do cumprimento do 
TAC, uma vez que sua fiscalização será integralmente terceirizada para uma empresa contratada pela 

prestadora que assinar o TAC, não sendo prevista uma fiscalização obrigatória mínima por parte da 
Anatel nesses dados, nem mesmo por amostra. 

407. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

V.3.3. Irregularidades na atribuição de competências para acompanhar e fiscalizar todos os TACs no 

âmbito da área técnica da Anatel 

408. A agência possui em sua estrutura uma Superintendência de Fiscalização (SFI), dedicada 

exclusivamente à fiscalização das prestadoras e demais entes regulados pela Anatel, nos termos dos 
arts. 157, 194 e 197 do Regimento Interno da Anatel (RI/Anatel). A SFI possui unidades regionais 
em todas as capitais do Brasil, contando com servidores concursados alocados em atividades de 

fiscalização in loco e por meio de sistemas de tecnologia da informação. Outra área da agência é a 
Superintendência de Controle de Obrigações, que acompanha e controla todas as obrigações dos entes 
regulados, incluindo os TACs, conforme art. 158 do RI/Anatel. 

409. A minuta do manual de fiscalização dos TACs prevê a criação de um escritório de 
governança, composto pelos Superintendentes de Controle de Obrigações e de Fiscalização, além de 

representantes por estes indicados, que ficará responsável por gerenciar o acompanhamento e receber 
os relatórios de fiscalização da empresa terceirizada (peça 97, p. 6). Esse escritório também será 
responsável por analisar as informações prestadas pela terceirizada e decidir se há necessidade de 

solicitar fiscalização a ser realizada pelos servidores da Anatel. Outra competência é acompanhar o 
grau de descumprimento do TAC ao longo de sua vigência, para determinar se foi ultrapassado o 

percentual de 50% que enseja a declaração de descumprimento integral do TAC, conforme art. 29 do 
RTAC. 

410. Nota-se que pode haver uma sobreposição de competências, em prejuízo da 

tempestividade da tramitação do TAC, uma vez que a estrutura atual da Superintendência de Controle 
e Obrigações será mantida e também ficará responsável por acompanhar todos os TACs. Soma-se a 

isso o fato de que a Anatel pretende exigir a contratação de uma empresa privada para fiscalizar e 
acompanhar o cumprimento do TAC ao longo de sua vigência, conforme discutido na seção V.3.1 da 
presente instrução. 

411. Além disso, enquanto o inciso III do art. 158 do Regimento Interno da Anatel e o art. 23 
do RTAC determinam explicitamente que o acompanhamento do TAC cabe somente à 

Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), incluindo aí o conjunto de seus servidores, o 
manual de fiscalização de TAC anexo aos TACs já aprovados pelo CD da Anatel tenta estabelecer 
uma instância de fiscalização e acompanhamento dos TACs centrada nas pessoas dos 

Superintendentes (peça 112, p. 2), em detrimento da estrutura administrativa vigente no âmbito da 
agência. 

412. Em 27/4/2017, ao aprovar o manual de fiscalização da Telefônica, o CD corrigiu 
parcialmente tal irregularidade ao estabelecer que outras superintendências possam participar do 
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escritório de governança e que essa nova instância não demandará ações das superintendências, uma 
vez que (peça 125, p. 8): 

4.22.6. (...) suas funções voltam-se primordialmente  para (i) a constituição de interface de 
atuação junto à Compromissária e, através dela junto à Empresa Terceirizada; e (i) à 

coordenação centralizada das atividades concernentes ao acompanhamento e controle do 
TAC. Logo, o destinatário das demandas do Escritório não será as Superintendências, cujos 
representantes são simultaneamente seus componentes. (sem grifos no original) 

413. Contudo, entende-se que não foi afastada a irregularidade da transformação de 

competências institucionais, pertencentes à Superintendência e todos os seus servidores, em 

competências pessoais, atribuídas ao titular do cargo de Superintendente e estendidas aos 

servidores que ele designe. Além disso, a aprovação dessas alterações parciais na previsão do 

papel do escritório de governança para o TAC da Telefônica não tem o condão de garantir que 

seja dado tratamento idêntico para os demais TACs em andamento na agência. 

414. Tendo em vista que esse arranjo institucional previsto no manual contraria a 

regulamentação vigente, propõe-se determinar à Anatel que exclua dos manuais de fiscalização de 
todos os TACs qualquer referência à criação de instância, estranha à atual estrutura administrativa da 
agência, que se aproprie da atribuição regulamentar da Superintendência de Controle de Obrigações 

(SCO) de acompanhar a execução dos compromissos constantes nos TACs, por a situação atual estar 
em desacordo com o art. 23 do RTAC, Resolução Anatel 629/2013, c/c inciso III do art. 158 do 

Regimento Interno da Anatel. 

V.3.4. Ilegalidades no procedimento de elaboração do manual de fiscalização dos TACs pela Anatel 

415. Apesar de o manual ter sido previsto, conforme a determinação do Conselho Diretor da 

agência (peça 13, p. 3; 93, p. 98), para balizar e regulamentar o acompanhamento e a fiscalização das 
obrigações e projetos de todos os TACs da Anatel, a minuta foi elaborada no âmbito de um processo 

administrativo que envolve apenas uma prestadora, a Oi. Esse manual foi estruturado como um anexo 
do texto do próprio TAC a ser firmado com a operadora (peça 97). 

416. Assim, a versão inicial da minuta foi enviada pela agência para comentários e sugestões 

somente para a Oi (peça 99, p. 4). Nem essa versão inicial do manual de fiscalização dos TACs nem 
o instrumento utilizado para esse envio, seja mensagem eletrônica ou ofício, foram anexados aos 

autos do referido processo, em que pese a empresa alegar ter recebido uma versão inicial da minuta 
de manual em 10/10/2016 (peça 99, p. 1, 4). 

417. As considerações da Oi sobre o manual foram registradas em cartas anexadas aos autos, 

datadas de 13/10/2016 e 20/10/2016 (peças 99 e 100), e a área técnica concluiu sua manifestação 
quanto ao manual em 18/10/2016 (peça 98, p. 9), não havendo registro de que esse instrumento tenha 

sido submetido à apreciação da PFE. O Conselheiro Relator, ao receber o processo sugeriu diversas 
alterações e devolveu a minuta de manual para à área técnica em 13/2/2017 (peça 135). Desde 
10/4/2017, a minuta de manual do TAC da Oi aguarda análise pelo Relator e pelo Conselho Diretor 

(peça 134, p. 5). 

418. O mesmo ocorre com o outro TAC aprovado pela Anatel, o acordo da Telefônica. A 

elaboração do respectivo manual foi realizada no âmbito do próprio processo de discussão do TAC, 
sem que houvesse transparência, isonomia ou oportunidade de contraditório para as outras 
prestadoras, nem qualquer garantia de consistência entre as disposições previstas nos manuais do 

TAC de cada operadora (peça 45, p. 4; peça 112; peça 125). Em 27/4/2017 (peças 125 e 130), o CD 
aprovou o manual de fiscalização do TAC da Telefônica com algumas alterações pontuais que 

corrigiram parte das irregularidades tratadas nesta seção V.3 da presente instrução, conforme 
abordado em cada subseção anteriormente. 
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419. Em que pese o regulamento, ao tratar do acompanhamento da execução do TAC, não 
prever a criação de nenhum manual de fiscalização, não há óbice legal para que a agência elabore tal 

documento para disciplinar e regulamentar seu trabalho. Contudo, tal instrumento deve respeitar os 
procedimentos administrativos previstos na legislação, o que não está ocorrendo no caso dos manuais 
de fiscalização do TAC em elaboração na Anatel, que contrariam os princípios constitucionais e legais 

de legalidade, publicidade, interesse público e isonomia. 

420. Registre-se que a minuta de manual da Oi prevê que o acompanhamento da execução do 

TAC pode ser realizado de outras formas além das previstas no próprio manual e que as disposições 
sobre essa fiscalização podem ser alteradas posteriormente, a critério da Anatel (peça 97, p. 8-9). 
Entretanto, a minuta não informa como tais mudanças serão deliberadas, onde serão registradas, como 

serão comunicadas à prestadora e de que forma a sociedade terá conhecimento dessas novas regras. 

421. Esse tipo de previsão traz insegurança jurídica para o TAC, tanto do ponto de vista da 

operadora, como para a sociedade e o interesse público. Recorde-se que, em outras oportunidades, a 
Anatel adotou soluções similares, realizando frequentes alterações em metas e obrigações das 
operadoras sem apoio em normativos, gerando diversos conflitos e discussões jurídicas, além de 

retardar os respectivos sancionamentos. Como exemplos citam-se o caso do PMQ e os condicionantes 
da fusão da Brasil Telecom com a Oi em 2008, analisados respectivamente nos Acórdãos 2.333/2016-

TCU-Plenário e 2.468/2010-TCU-Plenário, sendo o último objeto do acompanhamento no âmbito do 
TC 006.246/2012-5, pendente de julgamento. 

422. Um instrumento tão essencial e fundamental para o controle e acompanhamento de um 

TAC no valor superior a R$ 2,8 bilhões requer uma análise cuidadosa, considerando tanto aspectos 
técnicos quanto jurídicos, justamente para evitar que o açodamento do processo permita a ocorrência 
de irregularidades que possam comprometer a efetividade e a legalidade das atividades de 

acompanhamento e sanção da Anatel durante toda a vigência do TAC. 

423. Conforme relatado na presente instrução, foram constatadas diversas irregularidades nos 

manuais de acompanhamento e fiscalização dos TACs, sendo a principal delas o procedimento 
administrativo adotado para elaborar esses manuais, sem isonomia no tratamento de todas as 
operadoras que negociam TACs, sem transparência para com a sociedade e sem a imprescindíve l 

análise legal da Procuradoria junto à agência. 

424. É imperativo que as disposições genéricas desses manuais, que deverão ser aplicáveis a 

todas as operadoras e que detalham as previsões estabelecidas no RTAC, sejam elaboradas seguindo 
o procedimento legal de produção de atos normativos na Anatel. Do mesmo modo que as disposições 
específicas, referentes somente aos projetos pactuados com cada operadora, devem ser incluídas em 

cada respectivo TAC de acordo com o mesmo procedimento que disciplina a elaboração da minuta 
do TAC. Ou seja, tanto em um caso como no outro, é indispensável que tais minutas de manuais 

sejam submetidas à PFE/Anatel. 

425. A forma com que o manual do TAC da Telefônica foi aprovado pelo Conselho Diretor 
tão somente reforça esses argumentos, pois foi mais uma evidência de desrespeito ao procedimento 

de produção de atos normativos estabelecido no âmbito da agência e de como o açodamento e a 
ausência de transparência que têm norteado todo o processo de elaboração desses manuais permite 

que cláusulas irregulares e lesivas ao interesse público sejam incluídas nos TACs da Anatel. 

426. Ressalte-se que esse acórdão do CD foi aprovado por meio de circuito deliberativo, uma 
forma de decisão colegiada assíncrona, onde cada Conselheiro apresenta seu voto no sistema 

eletrônico da agência ao longo do período de duração do circuito deliberativo. Segundo o RI-Anatel, 
esse prazo de duração é normalmente de sete dias, mas em casos excepcionais pode ser definido um 

intervalo menor. No caso da aprovação do manual de fiscalização do TAC da Telefônica e do VPL 
dos seus respectivos compromissos adicionais, o Conselheiro Relator propôs que o circuito fosse 
aberto e encerrado no mesmo dia, porém, na prática, tal circuito durou menos de três horas (peças 
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132, p. 1-2; 136, p. 3-4). Mesmo se contar o tempo em que o processo administrativo permaneceu à 
disposição dos Conselheiros, o período de análise foi de quatro dias (peça 133, p. 4-5). 

427. Assim, não é de se espantar que as mais graves irregularidades contidas no manual não 
foram devidamente identificadas e corrigidas tempestivamente, como é o dever legal dos 
Conselheiros da agência. Não é razoável que decisões tão relevantes e impactantes em um 

instrumento que envolve bilhões de reais sejam adotadas de forma açodada e, principalmente, sem a 
opinião fundamentada juridicamente de quem detém a competência e a obrigação legal para isso: a 

Procuradoria junto à Anatel. 

428. Soma-se a isso a manifesta insegurança jurídica que essa aprovação de manual de 
fiscalização e acompanhamento de TAC gera para todas as prestadoras de serviços de 

telecomunicações. Como dito anteriormente, não há nenhum tipo de garantia de que todos os manuais 
de TACs contenham dispositivos análogos. Pelo contrário, há a possibilidade de que existam até 

mesmo cláusulas contraditórias nesses manuais, submetendo cada operadora que firmar um TAc a 
critérios e procedimentos de acompanhamento e controle diferentes.  

429. Como relatado, a versão aprovada do manual do TAC da Telefônica difere 

substancialmente da minuta em discussão no caso da Oi e não há qualquer indicativo quanto 

os dispositivos que serão propostos para as minutas das prestadoras Claro, Tim e Algar, por 

exemplo. Mesmo que, por hipótese, imponha-se a essas três empresas que obedeçam ao que foi 

inserido no manual da Telefônica ou da Oi, já estaria caracterizada nítida irregularidade nesse 

tratamento não isonômico com a Claro, a Tim e a Algar. 

430. Essa conduta da agência atenta contra os princípios de impessoalidade, igualdade, 
razoabilidade, legalidade, devido processo legal e finalidade, previstos no art. 38 da LGT para a 
atuação da agência. Assim como não é razoável que cada TAC possua regras e metodologias de 

acompanhamento e fiscalização diferentes, não é aceitável que o instrumento que normatizará a forma 
e os métodos de acompanhamento de todos os TACs seja apresentado e discutido com somente uma 

ou duas operadoras, em detrimento de todas as demais, que não tiveram a mesma oportunidade, 
ferindo a isonomia de tratamento às prestadoras exigida pelo inciso VI do art. 127 da LGT, e sem a 
devida transparência para com a sociedade e demais órgãos como o Ministério Público, frustrando 

sua capacidade de exercer o controle social e contrariando a finalidade do próprio ajuste de conduta 
e dos compromissos adicionais previstos no TAC. 

431. Dada a abrangência das definições contidas nesse documento e seu possível impacto na 
eficácia e efetividade de todos os TACs da Anatel causa estranheza a opção da agência em não 
submeter a minuta desse manual à análise da sua Procuradoria nem a uma consulta pública com as 

empresas do setor que serão diretamente afetadas por esse manual. 

432. Além disso, considerando que parte desse manual será inserido como anexo em cada TAC 

a ser assinado, é evidente que deve seguir os mesmos trâmites que o corpo e os demais anexos do 
TAC, quais sejam, negociação com as prestadoras interessadas e submissão à análise da Procuradoria 
antes do envio à apreciação do Conselho Diretor, nos termos do caput e do § 2º do art. 9º do RTAC 

(peça 101, p. 4). 

433. O fato de parte desse manual conter normas gerais sobre a fiscalização de todos os TACs 

evidencia a dificuldade intrínseca em elaborar e apreciar esse manual no âmbito de um processo 
administrativo restrito a uma operadora. Propõe-se, pois, determinar à Anatel que: 

a) instaure processo administrativo específico para elaborar, submeter à Consulta Pública 

e apreciar as cláusulas e condições gerais do manual de fiscalização dos TACs, incluindo 
procedimentos, critérios e parâmetros objetivos para ulteriores alterações, aplicáveis a todos os TACs 

a serem firmados pela agência, em virtude de a situação atual estar em desacordo com os arts. 38 e 
42 e o inciso VI do art. 127 da LGT, Lei 9.472/1997; 
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b) no âmbito de cada processo de TAC, elabore e aprecie as cláusulas e condições 
específicas aplicáveis à fiscalização de seus termos, garantindo à prestadora diretamente afetada a 

oportunidade de enviar contribuições e sugestões e submetendo a minuta à Procuradoria Federal 
Especializada (PFE) junto à Anatel, por a situação atual estar em desacordo com o art. 38 e o inciso 
VI do art. 127 da LGT, Lei 9.472/1997. 

VI. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE DECLARAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DO TAC E NA EXECUÇÃO DAS MULTAS E DO VALOR DE 

REFERÊNCIA DO TAC 

434. Segundo o Regulamento de TACs, o descumprimento das metas e dos compromissos 
pactuados em cada TAC será sancionado com a aplicação de multas diárias, no caso de haver atraso, 

e com a execução do respectivo valor financeiro atribuído a essa meta ou a esse compromisso. Esse 
valor financeiro de sanção no caso de descumprimento é proporcional ao Valor de Referência do 

TAC. Nas próximas seções serão analisadas as irregularidades e as fragilidades relacionadas com esse 
procedimento de sanção. 

VI.1. Fragilidades na definição do Valor de Referência de todos os TACs 

435. O regulamento de TAC da Anatel, Resolução Anatel 629/2013, define as seguintes 
condições: 

Art. 13. O TAC deverá conter, dentre outras, as seguintes cláusulas: 

(...) V - multas aplicáveis pelo descumprimento de cada item do cronograma de metas e 

condições dos compromissos , inclusive diárias pelo atraso na sua execução; 

(...) VII - Valor de Referência a ser dado ao TAC, para fins de execução em caso de eventual 

descumprimento, nos termos previstos neste Regulamento; e, 

(...) § 1º A multa pelo descumprimento de cada item do cronograma de metas e condições 

dos compromissos deverá corresponder a uma fração do Valor de Referência do TAC . 

(...) 

Art. 14. O Valor de Referência a ser dado ao TAC, para fins de execução em caso de eventual 

descumprimento, corresponderá à soma dos valores das multas aplicadas e estimadas dos 
processos administrativos a que ele se refere ou, caso não se trate de processo administrativo 
sancionador em trâmite, à estimativa da sanção que seria cabível pelo descumprimento objeto do 
ajustamento. (sem grifos no original) 

436. Dessa forma, o TAC deve possuir um Valor de Referência (VR), composto pela soma das 
multas aplicadas mais as estimadas dos processos administrativos incluídos no acordo, que servirá 

como montante a ser executado em caso de descumprimento do TAC e também como base de cálculo 
para as multas aplicáveis em cada item do cronograma de investimentos e ações. 

437. É necessário avaliar de forma geral a opção adotada pela Anatel em seu regulamento de 

TAC sobre o VR dos acordos conduzidos pela agência. 

438. Conforme relatado, os TACs da Anatel são compostos por compromissos referentes ao 

ajustamento de condutas irregulares e compromissos adicionais. Assim, além de prever a correção de 
irregularidades na prestação de serviço que resultaram nas multas incluídas no TAC, a Anatel prevê 
que também sejam exigidas da operadora ações e investimentos adicionais que extrapolam as 

condutas irregulares, com vistas a ampliar o interesse público do acordo. 

439. Diante da existência de dois tipos de compromissos, entende-se que o valor a ser 

executado judicialmente em caso de descumprimento do acordo, ou seja, o valor de referência (VR) 
do TAC, deveria também ser composto também por duas parcelas: uma vinculada ao ajuste das 
condutas irregulares, equivalente à soma das multas aplicadas e estimadas, e outra parcela específica 
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vinculada aos compromissos adicionais, cujo valor seria definido pela Anatel de acordo com a 
materialidade e relevância das ações a serem executadas. 

440. Entretanto, o regulamento de TAC da Anatel optou por considerar como VR somente a 
parcela da soma das multas, sem acrescentar nenhum montante adicional referente aos compromissos 
adicionais. Dessa forma, o VR correspondente ao montante das multas seria distribuído entre ambos 

os tipos de compromissos, de maneira que seu valor seria “diluído” ou reduzido para cada 
compromisso.   

441. Considerando que o VR corresponde ao valor total a ser executado em caso de 
descumprimento do TAC e que ele serve como base para definir as multas diárias de cada ação e 
investimento previstos no acordo, constatou-se que tal previsão do regulamento prejudica a 

efetividade do TAC e representa um risco e possível incentivo ao descumprimento do acordo, visto 
que reduz rigor das multas a serem aplicadas às operadoras em caso de descumprimento. 

442. Essa forma de definição do VR pela Anatel já havia sido objeto de críticas pela própria 
Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel (PFE), no Parecer 268/2016/PFE-
ANATEL/PGF/AGU (peça 1, p. 15 a 17): 

189. Ou seja, no caso de eventual descumprimento do TAC, o total das multas por esse 

inadimplemento (sem incluir as multas diárias) não será superior ao Valor de Referência. 
Ocorre que o Termo de Compromisso não abrange apenas a correção das condutas que 
implicaram a instauração dos PADO’s substituidos pelo TAC, que nada mais são do que 
obrigações regulatórias que já deveriam ter sido cumpridas pela prestadora. O TAC abrange 
também os compromissos adicionais. 

190. Assim, a prestadora, ao assinar o TAC, está obrigada a ajustar condutas, cujas respectivas 
irregularidades tiveram multas aplicadas ou estimadas em processos sancionadores, e a cumprir 
os compromissos adicionais. Pode-se inferir, portanto, que o descumprimento de um número 

maior de obrigações (compromissos de ajustamento de conduta e adicionais) importará à 

prestadora um valor de multa correspondente apenas às infrações apuradas nos PADO’s 

incluidos no TAC, sem considerar o montante de eventuais multas diárias. 

191. Esta Procuradoria, inclusive, criticou essa forma de cálculo do Valor de Referência do 

TAC, previamente à aprovação pelo Conselho Diretor do texto final do Regulamento, 
conforme se constata, a seguir, de trecho do Parecer nº 1071/20l3/PFE-Anatel/PGF/AGU, in 
verbis: 

(...) 
223. A sugestão faz sentido, tendo em vista a dupla finalidade do TAC a ser celebrado 
pela Anatel com as empresas interessadas. Ora, como não pode o terno se reduzir a mero 
compromisso de ajuste da conduta desconforme, sob pena de se configurar como 
notificação para regularização (o que não se coaduna com a política sancionatória da 
Agência), o valor total do TAC deve incluir, além dos valores das multas 

substituídas (aplicadas ou estimadas), o montante referente ao acréscimo 
obrigacional que deve a Anatel impor para que se celebre TAC em sua esfera. (...) 
(sem grifos no original) 

443. Assim, a PFE também criticou em diversos momentos o fato de o VR do TAC ser 

composto somente pelo valor das multas incluídas no TAC, desconsiderando a parcela a ser invest ida 
nos compromissos adicionais. 

444. Embora constata-se a referida impropriedade na forma como a Anatel definiu, nos arts. 
13 e 14 do regulamento de TAC (RTAC), os critérios que estabelecem o VR do TAC e o valor 
máximo a ser executado da operadora, desconsiderando do VR o montante previsto nos 

compromissos adicionais, verifica-se que tal decisão teve seu impacto reduzido pela forma como a 
agência estabeleceu as multas diárias dos acordos. A agência definiu que essas multas diárias têm 

como valor mínimo do teto o dobro do valor do compromisso, de forma que se a operadora atrasar 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         72 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

integralmente o cronograma de entrega de um compromisso, consumindo todo o prazo permitido, ela 
será multada em, no mínimo, o dobro do valor daquele compromisso.  

445. Dessa forma, em caso de descumprimento de um compromisso, ainda que o seu valor 

a ser executado do TAC seja somente uma parcela do VR (o que foi criticado anteriormente e 

que poderia reduzir o interesse da operadora em cumprir o compromisso, prejudicando a 

efetividade do TAC), as multas diárias, se aplicadas corretamente, considerando o peso e valor 

de cada compromisso, podem compensar essa distorção indevida do valor a ser executado do 

VR. 

446. A PFE também demonstrou concordar com tal entendimento, conforme parecer transcrito 
acima, quando afirmou que “a multa diária servira, para os TAC's celebrados pela Agência, como 

forma de corrigir esse "abrandamento" de sancionamento da prestadora que com ela firmar acordo”.  

447. Embora existam na agência mecanismos que, se utilizados corretamente, permitem a 

compensação do problema constatado na definição do valor de referência dos acordos dada pelo 
regulamento de TAC da Anatel, verifica-se que ainda há o risco de um possível incentivo ao 
descumprimento do acordo e um prejuízo à efetividade do TAC. 

448. Diante do exposto, propõe-se recomendar à Anatel que reavalie as condições 
estabelecidas nos arts. 13 e 14 do regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013, sobre a 

composição do valor de referência dos acordos, além de reavaliar os impactos que podem ser 
causados por tais dispositivos, visto que indevidamente limitam o valor máximo a ser executado no 
TAC, em caso de seu descumprimento, à soma das multas inseridas no TAC sem considerar o valor 

previsto para os compromissos adicionais, permitindo um possível incentivo ao descumprimento do 
acordo e um prejuízo à efetividade do TAC. 

449. Para facilitar a compreensão do risco descrito anteriormente e enfatizado pela PFE, 

analisa-se o caso concreto do TAC da empresa Telefônica. 

450. Embora o regulamento da Anatel estabeleça que o VR é a soma das multas do TAC, ele 

não define qual porcentagem dele deverá ser destinada aos compromissos adicionais, de maneira que 
tal decisão deve ser tomada pela agência em cada caso concreto. Para o TAC da Telefônica, a Anatel 
estabeleceu que 25% do VR seria destinado aos compromissos adicionais.  

451. O total de multas incluídas na negociação do TAC corresponde a um montante de R$ 2,86 
bilhões, valor esse que se tornou o VR do referido TAC. Considerando o percentual de 25%, a parcela 

dos compromissos adicionais seria de aproximadamente R$ 715 milhões (peça 45, mídia anexa 
arquivo “Anexo III – SEI 1055103”). 

452. A penalização máxima dada a operadora por descumprimento integral de um 

compromisso do TAC é o VR do compromisso mais a soma das multas diárias por atraso, que 
possuem um teto de, no máximo, duas vezes o valor do VR do compromisso. Assim, em teoria e no 

pior dos cenários, o máximo a ser cobrado da empresa corresponde à três vezes o VR daquele 
compromisso. A partir dessa análise, o TAC da Telefônica tem as seguintes condições: 

Figura 4 – Condições do valor de referência dos compromissos adicionais do TAC da Telefônica 
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Fonte: elaboração própria a partir dos dados na peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo III – SEI 1055103” 

453. Verifica-se que, em caso de ocorrência da penalização máxima permitida pelo 
regulamento de TAC, o descumprimento integral dos compromissos adicionais resultará em um 
pagamento de R$ 2,14 bilhões pela operadora.  

454. Considerando que, no caso da Telefônica, a Anatel previu um investimento de R$ 1,6 
bilhão de reais em compromissos adicionais, a penalização máxima descrita anteriormente de R$ 2,14 

bilhões aparenta ser suficiente para estimular o cumprimento do compromisso. 

455. Entretanto, embora nesse caso concreto a proporção entre o compromisso e a multa por 
seu descumprimento esteja adequada, o regulamento da Anatel permite que nem sempre seja esse o 

caso, sendo possível que a penalidade máxima prevista seja menor que o valor do projeto a ser 
executado pela operadora, prejudicando assim a efetividade do TAC. 

456. É possível exemplificar tal situação, utilizando um caso hipotético, porém com base nos 
dados do caso concreto da Telefônica, conforme descrito a seguir. 

457. Se, ao invés de adotar o percentual de 25%, a Anatel optasse por estabelecer que 18% do 

VR seria destinado aos compromissos adicionais (algo que poderia ser feito já que o regulamento 
permite a discricionariedade da escolha), as condições apresentadas anteriormente na figura 4 

passariam a ser: 

Figura 5 – Condições do valor de referência dos compromissos adicionais do TAC da Telefônica 

 

458. Com a nova condição, em caso de ocorrência da penalização máxima permitida pelo 

regulamento de TAC, o descumprimento integral dos compromissos adicionais resultaria em um 
pagamento de R$ 1,54 bilhão pela operadora. 

459. Ocorre que o montante de investimento a ser realizado, de fato, pela operadora nos 
compromissos adicionais é definido com base nas regras do art. 19 do regulamento de TAC, não 
tendo relação alguma com a parcela do VR do TAC estabelecida pela Anatel como valor de referência 

para aquele compromisso específico e que servirá de base para as multas diárias. 

Valor de Referência do 

TAC (VR) 

Percentual do VR para 

ajustamento de conduta

Parcela do VR para 

ajustamento de conduta

Percentual do VR para 

compromissos adicionais

Parcela do VR para 

compromissos adicionais

2.862.880.319,20R$          75% 2.147.160.239,40R$                    25% 715.720.079,80R$                      

Parcela do VR para os 

compromissos adicionais

(A)

Máximo de multa diária 

aplicável em caso de 

descumprimento dos 

compromissos adicionais

(= 2 x Parcela do VR dos 

compromissos adicionais)

(B)

Valor máximo a ser cobrado 

da operadora em caso de 

descumprimento integral dos 

compromissos adicionais

(A + B)

 R$                      715.720.079,80  R$                  1.431.440.159,60  R$              2.147.160.239,40 

Valor de Referência do 

TAC (VR) 

Percentual do VR para 

ajustamento de conduta

Parcela do VR para 

ajustamento de conduta

Percentual do VR para 

compromissos adicionais

Parcela do VR para 

compromissos adicionais

2.862.880.319,20R$          82% 2.347.561.861,74R$                    18% 515.318.457,46R$                      

Parcela do VR para os 

compromissos adicionais

(A)

Máximo de multa diária 

aplicável em caso de 

descumprimento dos 

compromissos adicionais

(= 2 x Parcela do VR dos 

compromissos adicionais)

(B)

Valor máximo a ser cobrado 

da operadora em caso de 

descumprimento integral dos 

compromissos adicionais

(A + B)

 R$                      515.318.457,46  R$                  1.030.636.914,91  R$              1.545.955.372,37 
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460. Assim, o valor presente líquido do projeto da Telefônica de R$ 1,6 bilhão seria superior 
ao valor máximo a ser cobrado da operadora em caso de descumprimento integral dos compromissos 

adicionais, de R$ 1,54 bilhão, o que representa uma total falta de interesse público no acordo, visto 
que a empresa tem menos prejuízo ao simplesmente não realizar o compromisso e pagar a multa do 
que realizar o investimento previsto. 

461. Ressalta-se ainda que essa penalização máxima pode ser bem menor, prejudicando 

ainda mais a efetividade do acordo, visto que seu valor máximo só seria aplicado se a empresa 

atrasasse o atingimento de todas as metas daqueles compromissos, não entregando nenhum 

deles ao final do TAC, e se a Anatel aplicasse o valor máximo das multas diárias, algo que pode 

não ocorrer se a agência decidir pelo descumprimento integral do item antes mesmo das multas  

diárias atingirem o valor máximo aplicável, o que reduz ainda mais o ônus da sanção dada. 

462. Diante do exposto, verifica-se que a forma como a Anatel regulamentou o Valor de 

Referência do TAC (VR), sendo composto por somente a soma das multas incluídas no acordo sem 
considerar os dispêndios dos compromissos adicionais, reduz a penalização da operadora, 
beneficiando-a, e apresenta riscos à efetividade do TAC que poderiam ser mitigados ao garantir que 

a parcela do VR vinculada às metas daquele compromisso seja grande o suficiente para superar o 
valor do projeto a ser realizado de fato ou ao estipular um teto da soma das multas diárias que supere 

investimentos. 

463. Esse entendimento foi enfatizado inclusive pela PFE (peça 1, p. 78): 

192. Por esse motivo, a multa diária servirá, para os TACs celebrados pela Agência, como 

forma de corrigir esse “abrandamento” de sancionamento da prestadora que com ela firmar 
acordo. 

193. Nesse sentido, o art. 26, II, do RTAC, estabeleceu que o montante da multa diária “terá como 
tem o equivalente ano mínimo 2 (duas) vezes o valor correspondente ao item do cronograma de 
metas e condições descumprido”. Assim, considerando que o valor da multa pelo 

descumprimento de itens de cronogramas representará uma fração do Valor de Referência 

do TAC, a multa diária, além de “forçar” a compromissária a cumprir os deveres assumidos 

dentro dos prazos estabelecidos de comum acordo com a Anatel, também terá o propósito 

de estabelecer o sancionamento adequado pelo eventual descumprimento dos compromissos 
assumidos no TAC. (sem grifos no original) 

464. Dessa forma, propõe-se determinar à Anatel que, em todos os TACs conduzidos pela 
agência, garanta que a soma das sanções aplicáveis à operadora em casos de descumprimento de cada 

compromisso adicional do TAC, incluindo as multas diárias e a execução do Valor de Referência do 
item, seja superior ao montante previsto de investimentos para aquele item, sendo superior inclus ive 
ao investimento previsto antes da aplicação do fator de desigualdade do regulamento de TAC, quando 

for adotado, em razão de a situação atual permitir uma possível falta de efetividade do TAC, estando 
em desacordo com os princípios da eficiência, da finalidade e do interesse público, previstos no art. 

36 da Resolução Anatel 612/2013 e nos arts 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 

VI.2. Definição de índice ilegal de atualização do Valor de Referência de todos os TACs durante  

sua vigência 

465. Como explicado na seção anterior, o Valor de Referência de um TAC é o elemento básico 
para calcular as multas devidas pelo descumprimento de qualquer item do cronograma do TAC. Além 

disso, o VR corresponde ao valor que será executado em caso de descumprimento integral do TAC. 
Considerando que a duração do TAC pode ser de até quatro anos, observa-se a necessidade econômica 
de que tal valor seja atualizado ao longo de todos os anos em que viger o TAC, para evitar a 

desvalorização dos montantes a serem exigidos em caso de descumprimento. 

466. Tanto a área técnica da agência (peça 93, p. 77) quanto a PFE/Anatel (peça 1, p. 43) 

opinaram pela atualização do valor de referência e das respectivas multas diárias durante toda a 
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vigência do TAC pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), pois 
esse é o índice definido pela legislação vigente para a atualização dos créditos das autarquias federais, 

conforme art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c art. 37-A da Lei 10.522/2002. 

467. Contudo, o Conselheiro Relator propôs atualizar o VR, durante a vigência do TAC, pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGPDI da Fundação Getúlio Vargas), justificando 

que, do contrário, seria como “considerar a empresa ainda em débito com o Poder Público”. Além 
disso, o Conselheiro alega que “as regras previstas no RTAC para desincentivar uma empresa a 

descumprir o TAC são muito mais rigorosas do que a penalização imposta pela correção dos valores 
das multas aplicadas (parte do Valor de Referência) pela SELIC” (peça 93, p. 77-78). 

468. Na sessão do Conselho Diretor que apreciou e aprovou a minuta do TAC da Telefônica, 

em 27/10/2016, essa proposta de atualizar pelo IGP-DI foi colocada em votação e aprovada por 
maioria com votos favoráveis do Conselho Relator e de outros dois Conselheiros (peça 95, p. 2-3). 

469. Entende-se que permitir a atualização do VR do TAC pelo IGP-DI é uma evidente 

afronta à legislação vigente, que é taxativa em estabelecer a Selic como única taxa passível de 

ser aplicada para atualizar créditos de autarquias como a Anatel.  

470. No caso dos TACs da agência, o valor de referência é composto justamente pela soma de 
multas, que seriam atualizadas pela Selic se o TAC não fosse firmado, e esse VR somente é utilizado 

para sancionar financeiramente as prestadoras que descumprirem o cronograma do TAC. É notório 
que, historicamente, o índice da Selic é superior ao do IGP-DI. 

471. Dessa forma, não é cabível que seja economicamente mais vantajoso para uma prestadora 

firmar o TAC, descumprir integralmente e pagar o VR integral atualizado pelo IGP-DI depois de 
quatro anos do que não firmar nada e ter o valor total de suas multas atualizado pela Selic. Ambos os 
casos devem gerar a obrigação do pagamento do mesmo valor total de multas, independentemente da 

existência de multas diárias para sancionar atrasos de cronograma no TAC. 

472. O argumento de que utilizar a Selic seria considerar as prestadoras ainda em débito com 

a União também não merece prosperar. Da maneira como o TAC foi construído, se a operadora 
cumprir integralmente todos os itens que forem pactuados ela não terá que desembolsar nenhum valor, 
independente de quanto é o valor de referência atualizado. Após firmar o TAC, o VR somente é usado 

nos casos em que há algum tipo de descumprimento e, justamente para esses casos, não é razoável 
que a prestadora obtenha alguma vantagem econômica que reduza o valor monetário das multas 

devidas. 

473. Assim, propõe-se determinar à Anatel que inclua cláusula em todos os TACs 
estabelecendo atualização do Valor de Referência e de todas as multas diárias pela taxa Selic durante 

toda a vigência do TAC, por a situação atual estar em desacordo com art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 
c/c art. 37-A da Lei 10.522/2002. 

474. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 
atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VI.3. Fragilidades na definição e no cálculo das multas diárias de descumprimento de itens de 

todos os TACs 

475. O processo estabelecido pela Anatel em seu regulamento de TAC (RTAC) prevê a 

aplicação de multas diárias em caso de mora na execução de item do cronograma de metas e condições 
dos compromissos. Sobre essa sanção, o art. 26, inciso II, do RTAC dispõe que a multa diária será, 

no mínimo, duas vezes o valor compromisso previsto, não existindo limite máximo, que deve ser 
estipulado pela agência no próprio termo a ser assinado. 
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476. A importância de as multas diárias serem efetivas e rigorosas foi reforçado pela 
Procuradoria Especializada junto à Anatel (PFE) (peça 93, p. 12 e 13): 

12. O art. 26, II, do RTAC estabeleceu que o montante da multa diária “terá como teto o 
equivalente a, no mínimo 2 (duas) vezes o valor correspondente ao item do cronograma de metas 
e condições descumprido” (grifo nosso). Assim, considerando que o valor da multa pelo 
descumprimento de itens de cronogramas representará uma fração do Valor de Referência do 
TAC, a multa diária, além de “forçar” a compromissária a cumprir os deveres assumidos 

dentro dos prazos estabelecidos de comum acordo com a Anatel, também terá o propósito 

de estabelecer o sancionamento adequado pelo eventual descumprimento dos compromissos 
assumidos no TAC; 

13. A redação do Regulamento permite que a multa diária seja estipulada, para cada um dos 

itens de cronogramas, em patamares equivalentes a duas, três, quatro ou mais vezes o valor 

de multa que será aplicado ao mesmo item, conforme a importância do bem jurídico 

tutelado pela Agência. Não existe limite máximo do montante de multa diária a ser aplicado 
pelo descumprimento dos itens, apenas limite mínimo , que não poderá ser inferior a duas vezes 
o valor correspondente ao item do cronograma de metas e condições descumprido; (sem grifos 
no original) 

477. Fica claro que, embora tenha um valor mínimo a ser respeitado (de duas vezes o valor do 
compromisso), o total a ser aplicado como multas diárias pode ser de qualquer ordem de grandeza, 
dependendo da importância do bem jurídico tutelado pela Anatel.  

478. Entretanto, avaliando os TACs já aprovados pela Anatel, verificou-se que a agência 
definiu como limite máximo a ser aplicado em multas diárias o dobro do valor de cada compromisso, 

tanto para o TAC da Telefônica (peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo III – SEI 1055103”) quanto 
para o da Oi (peça 1, p. 22). Ou seja, a Anatel optou por adotar como teto das multas diárias para 

todos os compromissos exatamente o valor mínimo estabelecido pelo regulamento, dando um 

desconto máximo para as operadoras. 

479. Não foi possível identificar as razões e motivações de tal decisão que trouxe benefíc ios 
às operadoras e reduziu as penalidades cabíveis no TAC. Também não houve diferenciação pela 

Anatel do teto aplicável a cada compromisso de acordo com a sua importância e relevância para a 
sociedade, sendo a regra adotada pela agência a mesma para todos os compromissos. 

480. A adoção de multas mais rígidas para aqueles compromissos de maior relevância é 
essencial para garantir o cumprimento de tais itens. Como exemplo, cita-se a multa diária sobre os 
compromissos adicionais, que será tratada com mais detalhes nas próximas seções do presente 

relatório, no caso concreto da empresa Telefônica.  

481. Sobre essa multa, verificou-se que, em ambos os acordos aprovados, esses compromissos 

representam somente 25% do Valor de Referência do TAC. Isso significa que as multas serão 
calculadas com base nesse percentual, independentemente de quanto seja o montante a ser invest ido 
pela operadora. Dado que se trata de ações essenciais para o interesse público dos acordos, é 

necessário garantir que o teto da multa diária seja grande suficiente para incentivar o cumprimento 
do compromisso, não se limitando ao mínimo do estabelecido no regulamento, que é o dobro do valor 

do compromisso, como foi feito pela Anatel. 

482. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que apresente ao TCU justificativa para 
a aplicação do valor mínimo regulamentar dado pela agência ao estabelecer o teto das multas diárias 

aplicáveis aos compromissos dos TACs já aprovados pela agência e para o estabelecimento de um 
critério único de limite máximo de multas diárias, independentemente da relevância do compromisso 

para a sociedade e da sua importância com relação ao demais compromissos do TAC, por a situação 
atual estar em desacordo com os princípios da motivação, razoabilidade e do interesse público, 
previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999, no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e 

no art. 15 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, c/c o art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 
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483. Uma das fragilidades constatadas nesse cálculo foi apontada pela PFE, em seu parecer 
sobre o TAC de universalização da Telefônica (peça 1, p. 16), que afirmou haver a necessidade de 

que a Anatel reduzisse o tempo de atingimento do teto da multa diária dado que um prazo muito longo 
desestimulava o cumprimento da obrigação, ao reduzir o valor da multa por dia. 

484. Em resposta à questão, a Anatel discorda da Procuradoria, alegando que se trata de uma 

decisão discricionária da agência e que a redução do prazo não traria impactos positivos, visto que a 
solução do problema em menos ou mais tempo após o atingimento do teto resultaria na mesma 

penalização para a operadora, não havendo estímulos para que fosse resolvido rapidamente (peça 2, 
p. 9). 

485. Entretanto, diferentemente do que alega a Anatel, um prazo longo para o atingimento do 

teto já representa um desestímulo, em si, para a operadora cumprir a obrigação rapidamente, visto 
que o valor total de multa aplicável seria distribuído entre os dias do extenso período, resultando em 

uma multa diária menor e, consequentemente, reduzindo a urgência da operadora em resolver o 
problema, já que a sanção por cada dia de atraso passa a ser mais branda. 

486. Além disso, há outro fator agravante causado pela definição de um longo prazo de 

atingimento do valor máximo da multa diária, a saber.  

487. O regulamento de TAC da Anatel estabelece: 

Art. 26 - A mora na execução de item do cronograma de metas e condições dos compromissos 
acarretará a incidência de multa diária correspondente, em relação a qual se aplicam as seguintes 
regras: 

I - a multa incidirá desde o dia seguinte ao do inadimplemento das respectivas obrigações, 
independentemente de prévia notificação do interessado, até o efetivo cumprimento das metas, 

ou até a primeira decisão do Conselho Diretor, o que ocorrer primeiro ; 

488. Assim, além da previsão de a multa diária será aplicada até o cumprimento da meta, o 
regulamento também prevê que a aplicação da multa diária será limitada até o momento da primeira 
decisão do Conselho Diretor da Anatel. Entretanto, não fica claro a que decisão o dispositivo se refere 

e se vale qualquer tipo de decisão pelo CD, inclusive preliminares e não conclusivas.  

489. O risco é que a falta de clareza do dispositivo do regulamento possibilite a suspensão da 

aplicação da multa diária devido a qualquer decisão feita pelo Conselho Diretor, independentemente 
de ela trazer ou não elementos que justifiquem a suspensão da aplicação das multas. Além disso, 
ainda possibilita uma interpretação indevida de que o Conselho poderia suspender a aplicação da 

multa diária por meio de decisão, sem estabelecer previamente os requisitos e critérios a serem 
respeitados e exigidos para tal escolha. 

490. A interrupção da aplicação das multas diárias sem uma justificativa clara e motivada, com 
base em critérios técnicos, reduz a efetividade do TAC, já que a penalização da operadora passa a ser 
mais branda, estimulando o atraso e o descumprimento das metas e prejudicando o interesse público 

do acordo.  

491. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que, nos processos de TAC, apresente 

motivação e justificativa com base em critérios objetivos e técnicos para cada decisão que suspenda 
a aplicação de incidência da multa diária ou que limite a sua aplicação em momento anterior ao fim 
do prazo máximo estabelecido para o atingimento do teto da multa diária, adotando as medidas 

necessárias para garantir que, no caso de persistência do descumprimento mesmo após decisão do 
Conselho Diretor, haja o acompanhamento e eventual determinação posterior de complementação do 

pagamento, em razão de a situação atual estar em desacordo com os princípios da legalidade, 
motivação e interesse público previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c o art. 36 da Resolução 
Anatel 612/2013 e os arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997.  
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492. O referido dispositivo do RTAC ainda apresenta um risco ao processo visto que, em caso 
de decisão pelo Conselho antes do final do TAC, haveria a chance de nunca se atingir o valor máximo 

da multa diária para uma meta específica. Isso porque com o prazo extenso, há a chance de o Conselho 
Diretor emitir decisão que interrompa a aplicação de multa diária antes que o teto seja alcançado, 
reduzindo assim a multa diária e as sanções aplicadas à operadora.  

493. Essa situação foi relatada e exemplificada pela própria PFE (peça 1, p. 16): 

202. Por exemplo, se determinada multa diária tem seu teto alcançado apenas mil dias após o 

descumprimento, e o Conselho julga o processo de aplicação da multa diária no 100º dia, a 
multa diária apenas alcançaria 10% do teto estabelecido. Embora 100 dias de atraso possa 
representar um atraso de até mais de 1/4 do prazo para o cumprimento da obrigação  (se fosse 
de um ano, por exemplo). 

494. Ressalta-se que, conforme explicado anteriormente, o máximo de penalidade que a 

operadora irá receber por descumprimento será o valor das multas que já deveria pagar à Anatel antes 
do TAC, de forma que a multa diária constitui o único mecanismo de estímulo ao cumprimento 

efetivo das obrigações do TAC. Assim, é necessário que seja um instrumento bem calculado e com 
peso significativo na penalização da operadora, algo que aparenta não estar ocorrendo nos processos 
conduzidos pela Anatel, em face das evidências de ineficiência da multa diária como meio para 

assegurar o interesse público. 

495. Assim, diante da possibilidade de baixa efetividade das multas diárias a serem aplicadas 

às operadoras, devido aos longos prazos de até quatro anos e meio até a penalização máxima, e 
considerando a importância desse instrumento no modelo optado pela Anatel, verificam-se falhas 

no processo de definição e acompanhamento das multas diárias do TAC que podem trazer 

prejuízo ao interesse público. Propõe-se, pois, recomendar à Anatel reduzir o prazo máximo de 
atingimento do teto de cada multa diária prevista nos TACs, com vistas a garantir que as multas 

diárias sejam um mecanismo eficaz de estímulo ao cumprimento efetivo e tempestivo das obrigações  
do TAC. 

VI.4. Fragilidades no procedimento administrativo de declaração de descumprimento de todos 

os TACs 

496. O regulamento e as minutas dos TACs já aprovados até o momento, tanto da Oi (peça 3) 

quanto da Telefônica (peça 4), preveem que a multa diária “incidirá desde o dia seguinte ao do 
inadimplemento das respectivas obrigações, independentemente de prévia notificação do interessado, 
até o efetivo cumprimento das metas, ou até a primeira decisão do Conselho Diretor (CD), o que 

ocorrer primeiro”. O regulamento ainda fala que a decisão do CD não prejudicará posterior 
complementação da multa diária em caso de persistência do descumprimento. 

497. Diante dos dispositivos citados, verifica-se que a multa diária será aplicada até que a 
operadora cumpra o compromisso ou até que o CD se pronuncie sobre o descumprimento da 
obrigação. Entretanto, verifica-se que o regulamento fala de uma primeira decisão do conselho, 

deixando claro que não se trata de decisão definitiva. 

498. Ocorre que a minuta do TAC não estabelece em que momento será avaliado de forma 

definitiva o cumprimento de uma obrigação. Embora cada obrigação tenha um prazo previsto de 
execução, não está definido de forma clara qual o marco temporal para que aquela obrigação seja 
cumprida. 

499. Verifica-se que não apenas não está previsto o prazo definitivo de cumprimento ou não 
de cada obrigação, mas também a multa diária foi estipulada pela Anatel com um longo prazo de 

atingimento do valor máximo, algo já criticado na presente instrução, se estendendo até o final do 
período de quatro anos e seis meses do TAC, como pôde ser verificado tanto na minuta da Oi quanto 
da Telefônica (peças 3 e 4). 
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500. A minuta do manual de fiscalização do TAC da Oi, por sua vez, estabelece que qualquer 
item do TAC somente será definitivamente considerado descumprido se não for concluído no prazo 

de seis meses após o término da vigência do TAC (peça 97, p. 11), repetindo previsão constante do 
art. 28 do regulamento de TAC. Assim, a aplicação e execução da respectiva multa proporcional ao 
Valor de Referência do TAC são iniciadas apenas após essa decisão (peça 97, p. 11-12). 

501. Embora a Anatel afirme que há pontos de controle ao longo do TAC, isso confirma 

o indício de que o processo de avaliação de descumprimento de cada obrigação, postergará a 

decisão de descumprimento ou não de cada item até a análise final do TAC, perdendo, assim, a 

efetividade do acompanhamento e desestimulando a operadora a cumprir no prazo certo a 

obrigação, visto que não será declarado o descumprimento do item até o final do acordo. 

502. Além disso, considerando o histórico de tempo elevado de tramitação média dos 
processos administrativos da agência, mesmo essa decisão final de descumprimento pode se arrastar 

por anos nas instâncias internas da Anatel, reduzindo ainda mais a efetividade do TAC firmado. Isso 
nitidamente fere o interesse público do instrumento, que visa trocar multas já constituídas por 
compromissos de investimento e de ajuste de conduta. 

503. Nesse caso de uma tramitação demorada, na verdade terá havido uma postergação da 
cobrança de multas milionárias já aplicadas, o que não traz nenhuma vantagem para o erário ou a 

sociedade, mas traz benefícios indevidos para as empresas, uma vez que elas não pagam as multas 
originais, que, por sua vez, são arquivadas no momento da assinatura do TAC pela Anatel, postergam 
os investimentos prometidos e ainda retardam o pagamento das multas, de valor igual ou inferio r, 

relativas ao descumprimento do TAC. Soma-se a isso o fato de que tais valores serão atualizados 
durante a vigência do TAC pelo IGP-DI (peça 93, p. 77-78), índice historicamente inferior à Selic, 
que é atualmente usada para corrigir o valor monetário das multas por força do art. 61, §3º, da 

Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da Lei 10.522/2002, conforme discutido na seção VI.2. 

504. Assim, as próprias prestadoras terão todo o interesse, por ser economicamente vantajoso 

para elas, em um deslinde demorado, de anos ou décadas, como ocorre nos atuais processos de Pados 
administrados pela Anatel, fato que já foi motivo de crítica no Acórdão 2.106/2006-TCU-Plenário, 
que registrou um tempo médio de quatro anos de tramitação dos referidos processos, e o 

Acórdão 3.311/2015-TCU-Plenário, que mencionou vários casos com mais de cinco ou seis anos. 

505. Além disso, o regulamento de TAC da agência permite que a operadora firme novo TAC 

durante o período em que estiver tramitando o processo de apuração do descumprimento, 
possibilitando que essa apuração se alongue ainda mais com o acúmulo de diferentes TACs da mes ma 
empresa para serem acompanhados e sancionados simultaneamente pela Anatel. 

506. Essa preocupação também já constava da contribuição enviada pelo Procurador do MPF 
Alexandre Gavronski à consulta pública da elaboração do RTAC (peça 107, p. 3): 

À luz dessas preocupações tenho algumas críticas/sugestões/propostas específicas: 

1) a regulamentação do TAC propostas pela ANATEL, desconsiderando que ele próprio é um 
título executivo que deve prever cominações (art. 5º, §6º, LACP), disciplina as sanções com a 
terminologia “será aplicada multa”, como se a incidência da multa dependesse de decisão do 
Conselho. A multa do TAC deve integrar o próprio título executivo e tem finalidade 

cominatória, ou seja, assegurar o cumprimento. Não deve depender de nenhuma nova decisão. 
Assim, da regulamentação é importante que conste redação bem diversa, algo do tipo: “Deverá 
constar como cláusula obrigatória do TAC a previsão de multa cominatória equivalente a ...”. E 
não “Será aplicada multa: ...”  

[...] 

5) justamente pelo que externei na primeira preocupação e pelas previsíveis dificuldades e 

demora para a emissão da Certidão de Descumprimento do TAC, a proibição de novo TAC 
deve ser de prazo bem superior a 4 anos . Proponho o critério máximo da Lei de Improbidade 
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Administrativa para proibir contratação com o poder público, pois a concessionária deixou de 
pagar multa de que era devedora e não cumpriu acordo que ela própria se dispôs a cumprir: 10 
anos. Também sugiro previsão que impeça a celebração de novo TAC enquanto pende 

apuração de descumprimento de anterior, discutindo-se se é o ou não caso de emissão da 
Certidão de Descumprimento. Isso impede que a empresa eternize a discussão administrativa 

sobre descumprimento. (grifos diferentes do original) 

507. O fato de não estar previsto o marco temporal de declaração de descumprimento para 
cada compromisso, sendo avaliado definitivamente somente ao final do TAC, reduz a efetividade da 

atuação da agência e aumenta o risco de o acordo não ser cumprido, o que novamente levanta dúvidas 
se há interesse público em celebrar um TAC nesses termos. 

508. Desta forma, propõe-se: 

a) determinar à Anatel que estabeleça nas minutas de TACs conduzidos pela agência a 
previsão de declarar o descumprimento de itens do cronograma pactuado no TAC mesmo antes do 

término da vigência do respectivo TAC, de forma a aumentar os incentivos para o cumprimento 
tempestivo das metas e dos compromissos pactuados no TAC, por a situação atual estar em desacordo 

com os princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição 
Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

b) recomendar à Anatel que altere seu regulamento para estabelecer a impossibilidade de 
celebrar novo TAC com uma prestadora enquanto ainda estiver em tramitação os processos de 

apuração de cumprimento ou não de TAC firmado anteriormente com essa prestadora, por a situação 
atual estar em desacordo com os princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do 
art. 37 da Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 

da LGT, Lei 9.472/1997. 

509. Ainda prevê a minuta do manual da Oi (peça 97, p. 9) e o manual aprovado da Telefônica 
(peça 126, p. 1) que serão instaurados diversos processos administrativos de acompanhamento, a 

serem submetidos a julgamento pelo Conselho Diretor seguindo o trâmite processual comum a todos 
os demais processos administrativos. Ou seja, o trâmite dos processos de acompanhamento dos TACs 

será idêntico ao trâmite processual de qualquer outro processo administrativo da Anatel. 

510. No âmbito desses processos é que será apurada, calculada e aplicada as respectivas multas 
diárias. 

511. Entretanto o TAC não deve ser tratado como um processo comum da agência, pois sua 
principal diferença reside no fato de ser um instrumento de exceção que gera um título executivo 

extrajudicial, o que garante maior celeridade para a cobrança dos valores devidos. Não é cabível que 
a apuração dos eventuais descumprimentos do TAC seja sujeita a prazos tão alongados. 

512. Essa previsão fragiliza a propalada maior celeridade do TAC, tanto na fase de 

acompanhamento da execução dos investimentos e compromissos quanto na fase de quantificação e 
aplicação das sanções, tendo em vista as diversas instâncias passíveis de recursos e o histórico do 

tempo médio de tramitação de processos administrativos na Anatel, conforme já abordado em 
trabalhos anteriores do TCU, como o Acórdão 2.106/2006-TCU-Plenário, que registrou um tempo 
médio de quatro anos de tramitação, e o Acórdão 3.311/2015-TCU-Plenário, que mencionou vários 

casos com mais de cinco ou seis anos. 

513. Ressalte-se que isso se aplica também às sanções aplicadas ao final do TAC pelo 

descumprimento de obrigações, pois nas minutas de TAC (peça 4, p. 9-11) há o exato texto e, 
portanto, definição do trâmite processual, previsto no Regulamento de Sanção da Anatel, Resolução 
Anatel 589/2012. 
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514. Entende-se que a conversão da aplicação de multas e da execução do descumprimento do 
TAC em um trâmite processual normal de sanção da Anatel pode retirar o benefício original do acordo 

que justificaria o interesse público e descaracterizar os processos de TAC em andamento como termos 
de ajuste de conduta efetivos, definidos na doutrina, em que há a execução direta do valor de 
referência do termo, retirando a efetividade do TAC, visto que se estaria trocando multas já em trâmite 

na agência por um novo processo idêntico de multas com o mesmo valor, porém quatro anos depois.  

515. Assim, verifica-se que há irregularidades no trâmite processual definido pela Anatel nas 

minutas de TAC analisadas com relação à execução do Valor de Referência dos acordos em caso de 
descumprimento. Por isso, propõe-se determinar à Anatel que, para os processos administrativos de 
acompanhamento e fiscalização do cumprimento das metas e obrigações pactuadas nos TACs,  

estabeleça um procedimento mais célere do que o previsto para os processos sancionatórios comuns 
da Anatel, tornando o prazo de acompanhamento e sanção dos TACs compatível com a celeridade e 

efetividade exigida do processo de execução de títulos extrajudiciais, visto que as multas previstas no 
TAC são de natureza cominatória, por as minutas dos TACs e dos manuais de fiscalização estarem 
em desacordo com o § 6º do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985, e com os princípio s 

de celeridade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência previstos no caput do 
art. 37 da Constituição Federal de 1988, nos arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997, e no parágrafo 

único do art. 36 do Regimento Interno da Anatel. 

VI.5. Fragilidades devido ao arquivamento dos processos sancionatórios após a assinatura de 

todos os TACs 

516. É importante destacar que todas as irregularidades e os riscos apontados anteriormente 
são agravados ao se avaliar o modelo estabelecido pela Anatel no RTAC, art. 11, §3º, segundo o qual 
todos os processos sancionatórios que originaram o TAC serão arquivados após a assinatura do termo, 

o que significa que os processos deixarão de existir, permanecendo só o processo do TAC. Essa 
escolha da Anatel traz maiores responsabilidades na garantia da celeridade e da efetividade da 

condução do TAC 

517. Assim, o acordo deve ter mecanismos de punição e estímulos à execução fortes, dado 

que após a sua assinatura, ainda com o descumprimento das obrigações pactuadas, não haverá 

mais como efetuar o acompanhamento da conduta a ser corrigida nos respectivos processos 

originais. 

518. Ressalta-se que a opção da Anatel pelo arquivamento dos processos já na assinatura nos 
termos, previsão estabelecida em seu Regulamento de TAC pelo Conselho Diretor, contraria a prática 
comum de outras agências reguladoras, como a ANS (art. 4º, § 1º, e art. 6º da Resolução de Diretoria 

Colegiada ANS 57/2001), a ANTAQ (art. 23, § 2º, da Resolução ANTAQ 987/2008) e a ANAC 
(art. 6º, § 5º, da Resolução ANAC 199/2011), na qual os processos são apenas suspensos durante a 

tramitação dos TACs, e somente ao final do prazo do termo, se esse foi cumprido pela empresa, é que 
as multas originais são arquivadas. 

519. Assim, propõe-se recomendar à Anatel que avalie a conveniência e a oportunidade de 

alterar o regulamento que disciplina a celebração de TACs no âmbito da agência para prever que os 
processos sancionatórios incluídos no instrumento de ajuste sejam suspensos durante a vigência do 

acordo, sendo arquivados apenas após a verificação do cumprimento das respectivas obrigações de 
correção de conduta e compromissos adicionais, com vistas a aprimorar os mecanismos de punição 
por descumprimento e ampliar os estímulos à execução integral do TAC. 

VII. IRREGULARIDADES E DANO AO ERÁRIO DE PELO MENOS R$ 137,7 MILHÕES 

NOS DISPOSITIVOS DA MINUTA DE TAC DA OPERADORA TELEFÔNICA 

520. Na reunião de 27/10/2016, o Conselho Diretor da agência aprovou a minuta do termo de 
ajustamento de condutas da operadora, englobando os temas de universalização, qualidade, 
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interrupções, direitos e garantias dos usuários e fiscalização. O CD determinou à área técnica da 
Anatel que analisasse e atualizasse diversas informações e dados: detalhes dos projetos propostos 

pela operadora; a necessidade de retirar ou incluir novos Pados no TAC; o cumprimento de obrigações 
de edital de licitação; e atualização do valor de referência e das multas por descumprimento do TAC. 
O Conselho ainda determinou a elaboração do manual de fiscalização do TAC (peça 95). 

521. Registre-se que, da mesma forma que outros TACs aprovados ou em tramitação na 
agência, o termo a ser assinado com a Telefônica também padece das fragilidades, inconsistências e 

irregularidades apontadas nas seções I a III da presente instrução e objeto das respectivas propostas 
de deliberações do TCU. Além disso, outros pontos específicos merecem destaque, conforme será 
abordado nas seções a seguir. 

VII.1. Irregularidades nas metas e nos projetos referentes à correção das condutas infringidas  

pela Telefônica entre 2002 e 2016 

522. Como correção da conduta infringida e sancionada no âmbito dos Pados incluídos no 
TAC e instaurados entre 2002 e 2016 (peça 124), a operadora compromete-se a adotar uma série de 
ações. Além disso, a versão do TAC aprovada pelo Conselho Diretor prevê a realização de diversos 

investimentos e projetos como parte da correção de conduta da operadora (peça 96, p. 19-32): 

a) ampliação do SMP em munícipios com cobertura: implantação de 1.200 estações de 

rádio base (ERBs) 3G e 4G em cidades escolhidas pela Telefônica e que já são atendidas por ela 
própria usando essa tecnologia (peça 96, p. 19); 

b) ampliação da capacidade móvel em municípios com cobertura: implantação de 4.000 

portadoras de estações de rádio base (ERBs) 3G e 4G em cidades escolhidas pela Telefônica e que já 
são atendidas por ela própria usando essa tecnologia (peça 96, p. 20); 

c) implantação de ERBs 3G em municípios atendidos somente por 2G: implantação de 

uma estação de rádio base (ERBs) 3G em cada uma das cidades escolhidas pela operadora, que são 
atendidas somente por outras operadoras usando tecnologia 2G e que não constam das listas de 

obrigações editalícias de implantar 3G da Telefônica (peça 96, p. 20-21); 

d) opticalização de sites: conectar 420 ERBs com fibra óptica até o próprio backbone da 
Telefônica (peça 96, p. 21-22); 

e) ampliação do backbone nacional: implantar 7.200 km de backbones adicionais, até as 
cidades escolhidas pela operadora (peça 96, p. 22); 

f) modernização do core da rede: substituir sessenta centrais telefônicas e instalar 
quarenta novos equipamentos de transmissão (peça 96, p. 23); 

g) atualização da planta residual de orelhões: habilitar novas formas de pagamento em 

todos os orelhões que forem mantidos após a revisão do modelo de concessão e de universalização, 
embora na época da aprovação da minuta do TAC não houvesse uma decisão definitiva sobre qual 

seria essa quantidade (peça 96, p. 23-24); 

h) solução 900 MHZ: implantação de uma estação de rádio base (ERBs) 4G em cada uma 
das cidades escolhidas pela operadora, que não são atendidas por 4G (peça 96, p. 24); 

i) sistema integrado de telefonia fixa: implantação de plataforma de atendimento para os 
usuários de serviços de telefonia fixa (peça 96, p. 25-27); 

j) sistema integrado de telefonia móvel: implantação de plataforma de atendimento para 
os usuários de serviços de telefonia móvel dos planos pós-pago e controle, além de adequar a 
plataforma do pré-pago (peça 96, p. 27-29); 

k) aplicativo digital para pessoas físicas e corporativas: disponibilizar funcionalidades por 
meio de aplicativo (peça 96, p. 30-31). 
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523. Entretanto, foram identificadas fragilidades, inconsistências e irregularidades tanto na 
definição quanto na futura implantação desses projetos e ações de correção de conduta, que 

inviabilizam a assinatura do TAC nos termos em que foi aprovado entre a operadora Telefônica e a 
Anatel. 

VII.1.1. Ações de correção de conduta que infringem leis e regulamentos vigentes 

524. Entre as ações de correção de conduta, a prestadora compromete-se a adotar medidas que 
contrariam o RTAC e o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de 

Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014, e até mesmo a Lei 10.703/2003. Uma delas 
é o fato de que a Telefônica afirma que um dos seus projetos será a simplificação de cadastro, que 
exigirá dos novos clientes somente a informação do número do seu CPF. Contudo a Lei 10.703/2003 

exige que sejam registrados outros dados pessoais, como nome e endereço completos, de todos os 
usuários de telefonia (peça 94, p. 30-31). 

525. A minuta de TAC também prevê uma diferença no ressarcimento dos usuários, de acordo 
com o serviço prestado, sem que seja apresentada nenhuma justificativa. Segundo o documento, o 
ressarcimento de cobranças indevidas feitas pela Telefônica aos seus clientes será realizado através 

do depósito do valor no Fundo de Direitos Difusos (FDD), no caso da telefonia fixa, e da concessão 
de minutos para falar somente com outros usuários da própria operadora Telefônica, no caso dos 

clientes pré-pagos de telefonia móvel que não possuem planos ilimitados (peça 96, p. 8). 

526. Todavia, o inciso I, § 1º, do art. 17 do regulamento de TAC determina que as medidas de 
reparação aos usuários atingidos devem ser feitas seguindo a regulamentação vigente da agência. O 

art. 85 do regulamento da Anatel relativo aos direitos dos consumidores, o RGC, estabelece que os 
clientes afetados devem ter o valor pago devolvido em dobro, acrescido de correção monetária e juros 
de 1% ao mês pro rata die. De acordo com o art. 89 do RGC, somente após tentativas de localizar e 

ressarcir o usuário é que a prestadora pode encaminhar o valor correspondente ao FDD (peça 94, 
p. 38-41). 

527. Quanto ao uso do crédito devido ao usuário, não há qualquer limitação ao seu uso no texto 
do RGC. Pelo contrário, o parágrafo único do art. 85 prevê que o consumidor poderá escolher se 
prefere receber uma compensação na fatura, receber créditos com validade mínima de noventa dias 

ou o pagamento via sistema bancário. 

528. Além disso, o direito de ressarcimento pertence ao usuário e a Anatel não possui 

competência legal para negociar esse direito no âmbito do TAC nos moldes em que foi realizado. 
Cabe ressaltar que a proposta da operadora Telefônica exclui do ressarcimento todos os clientes 
afetados que possuem planos pós-pagos e planos pré-pagos ilimitados, sem nenhuma fundamentação 

legal ou justificativa para isso. 

529. No caso dos ressarcimentos por interrupções ocorre o mesmo: a minuta de TAC prevê o 

depósito do valor referente ao STFC no FDD e a concessão de minutos para falar com a mesma 
operadora, no caso dos clientes pré-pagos de telefonia móvel que não possuem planos ilimitados 
(peça 96, p. 8-9). 

530. Esses dispositivos da minuta do TAC também contrariam o estabelecido pelo Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990, no caput do seu art. 42: “O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.  

531. Assim, cabe determinar à Anatel que adeque todos projetos e ações de correção de 

conduta previstos na minuta do TAC da Telefônica às disposições das leis e regulamentos vigentes, 
de forma a não prever no TAC obrigações que contrariem a legislação, incluindo alterações nas 

cláusulas que tratam sobre: 
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a) informações mínimas exigidas no cadastramento de novos usuários de telefonia móvel 
pré-paga, em razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 1º, § 1º, inciso I, da 

Lei 10.703/2003; 

b) ressarcimento das interrupções de serviço e das cobranças indevidas feitas pela 
Telefônica aos seus clientes, em razão de a situação atual estar em desacordo com o parágrafo único, 

art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990, e com o inciso I, § 1º, do art. 17 
do Regulamento de TAC c/c os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do 

Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014. 

VII.1.2. Alterações em obrigações previstas em editais de licitações  

532. O projeto solução 900 MHz, propostos pela Telefônica, destina-se a compensar o não 

cumprimento de obrigações de cobertura impostas pelo edital de licitação de frequências 
Anatel 2/2010/PVCP/SPV (peça 108). Na época em que arrematou os lotes, a prestadora 

comprometeu-se a oferecer o serviço de telefonia móvel operando na faixa de frequência de 900 MHz 
em 141 municípios, tendo apresentado garantia de execução desse compromisso em valor 
proporcional ao necessário para cumprir essas obrigações (peça 93, p. 55). 

533. A garantia de execução dos compromissos de abrangência não se confunde com a garantia 
de manutenção da proposta de licitação, embora ambas sejam exigidas pelo edital do certame. A 

garantia de proposta é destinada a assegurar que seja possível sancionar a licitante vencedora se ela 
desistir injustificadamente antes de assinar o contrato, no caso, chamado de termo de autorização. 

534. Por sua vez, a garantia de execução dos compromissos de abrangência destina-se a 

assegurar que, caso a licitante vencedora não cumpra os compromissos de investimentos e de 
prestação do serviço de telecomunicações nas condições previstas no respectivo edital de licitação, a 
Anatel possa resgatar esse valor financeiro celeremente, além de aplicar demais sanções devidas em 

outro processo administrativo. 

535. Contudo, a Telefônica não cumpriu tal obrigação editalícia de 2010, alegando que tais 

cidades já são atendidas com tecnologias 3G e 4G em outras faixas de frequência. Na minuta do TAC, 
foi pactuado que a operadora atenderá outros 152 municípios, cobrindo no mínimo 20% da área 
urbana do respectivo distrito sede com tecnologia 4G, e devolverá a faixa de 900 MHz para a Anatel. 

Em troca, a agência estabeleceu que devolverá à prestadora a garantia de execução dos compromissos 
de abrangência, assegurada desde a licitação em 2010, após a assinatura do TAC (peça 95, p. 2). 

536. Cabe destacar que, de acordo com a minuta do TAC, a escolha desses 152 novos 
municípios foi feita pela operadora, sendo permitida a sua substituição por outras cidades durante a 
vigência do TAC (peça 96, p. 24), e que a cobertura que será disponibilizada pode se resumir a 

instalação de uma antena por município (peça 96, p. 24), afetando a qualidade e a abrangência do 
serviço 4G oferecido pela prestadora nessas localidades. 

537. Além disso, essa postergação e alteração do investimento previsto no edital de licitação 
gera um benefício financeiro à operadora, uma vez que os valores a serem desembolsados com a 
instalação de infraestrutura em 141 municípios entre 2011 e 2016 foram estimados e descontados do 

preço mínimo cobrado pela Anatel aos licitantes, seguindo a metodologia do fluxo de caixa 
descontado. Dito de outra forma, o valor arrecadado pela União com a venda de lotes de 900 MHz 

para a Telefônica seria maior se estivesse previsto que os investimentos seriam feitos mais de sete 
anos após a licitação e, ainda, em outras cidades, e com outra faixa de frequência. 

538. Mesmo a devolução dos lotes em 2017 não elimina o prejuízo, porque, se a Telefônica 

não tinha interesse em atender a essas cidades com essa faixa de frequência na época, haveria a 
possibilidade de que outra operadora adquirisse tais lotes e já estivesse utilizando-os para prestar o 

serviço de telefonia móvel com maior qualidade e capacidade. 
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539. Conforme previsão editalícia, a Anatel tinha o dever de executar tais garantias quando 
constatou que a prestadora não tinha interesse em cumprir nenhuma das obrigações do edital, uma 

vez que a exigência dessas garantias em uma licitação destina-se exatamente para a sanção das 
empresas que não cumprem com os termos do edital (peça 108, p. 23-25): 

Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-ANATEL 

10.4. O cumprimento dos Compromissos de Abrangência previstos nos Termos de 
Autorização está coberto pelas garantias de execução  dos Compromissos de Abrangência 
previstos no presente Edital, sem prejuízo dás sanções a serem aplicadas em face das disposições 
regulamentares. 

[...] 

10.7.1. A Proponente vencedora ou Autorizada, de acordo com a opção adotada de apresentação 
da(s) garantia(s) de execução dos Compromissos de Abrangência, deve revalidá-la(s) até 5 
(cinco) dias antes do término do respectivo prazo de validade, prorrogando sua validade por 
períodos mínimos de 12 (doze) meses, devendo obrigatoriamente compreender o período de 

análise do cumprimento dos compromissos pela Anatel, até sua conclusão e emissão do 

referido atestado. 

[...] 

10.12. O não cumprimento total ou parcial dos compromissos assumidos relativos aos 
Compromissos de Abrangência poderá implicar na caducidade da Autorização para 
exploração do SMP ou da Autorização para Uso de Radiofrequências, além da  execução da(s) 

garantia(s) de execução dos Compromissos de Abrangência apresentadas, 
proporcionalmente aos compromissos assumidos e não cumpridos , em relação à quantidade 
de municípios resultante dos Compromissos de Abrangência do lote considerado, observando-se 
a opção efetuada nos termos do item 10.7. (sem grifos no original) 

540. Entretanto a Anatel não executou essa garantia, mesmo passados sete anos da data do 
certame, nem apresentou qualquer justificativa aceitável para isso. Pelo contrário, a agência ainda 
possibilitou que tal obrigação editalícia fosse alterada substancialmente e incluiu no presente TAC 

em discussão tanto a multa de descumprimento quanto a garantia de execução dos compromissos. 
Entende-se que, em nenhuma hipótese, seria cabível a Anatel transacionar a execução das garantias 

previstas em edital de licitação, ainda que fosse possível incluir eventuais multas de descumprimento 
no âmbito do TAC sem contrariar o interesse público. 

541. A não execução da garantia e o não cumprimento dos compromissos editalícios por parte 

da empresa traz um benefício financeiro indevido a mesma, já que os investimentos associados aos 
compromissos editalícios foram descontados do cálculo do preço mínimo do lote arrematado pela 

Telefónica na respectiva licitação.  

542. Em que pese o Conselho Diretor ter aumentado o valor previsto para a multa de 
descumprimento dessa obrigação na minuta de TAC, não é razoável permitir a liberação da 

garantia editalícia de execução de compromissos sem o respectivo cumprimento das obrigações 

previstas no edital de licitação nem incluir obrigações diferentes no âmbito do TAC, 

substituindo um instrumento de maior liquidez financeira por um processo mais burocrático, 

conforme relatado na seção V.2 da presente instrução. Trata-se de uma violação explícita do 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de prática antieconômica e lesiva ao 

interesse e aos cofres públicos. 

543. Além de aceitar transacionar com os compromissos previstos em edital de licitação de 

2010, o Conselho Diretor da Anatel aprovou a inclusão, no âmbito do TAC da Telefônica, de outros 
compromissos editalícios (peças 97, p. 13; 114, p. 3; 115) referentes ao Editais de Licitação 2/2007-
SPV-Anatel (peça 117) e 2/2012/SPV-Anatel (peça 116), ampliando irregularmente os prazos de 

cumprimento de tais obrigações neles previstas sem a respectiva execução da garantia ou a aplicação 
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de qualquer multa ou sanção, conforme previsto originalmente nos referidos editais (peça 116, p. 25-
26, 29, 60; peça 117, p. 10). 

544. Conforme discutido no caso do edital de 2010, a permissão da Anatel para a postergação 
do investimento pela operadora representa um benefício financeiro ilegal, além de desrespeitar os 
respectivos editais de licitação e a própria LGT: 

Art. 136 [...] 

§ 3º Dos vencedores da licitação será exigida contrapartida proporcional à vantagem 
econômica que usufruírem, na forma de compromissos de interesse dos usuários . 

Art. 137 O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos, associados à 
autorização, sujeitará a prestadora às sanções de multa, suspensão temporária ou 

caducidade . (sem grifos no original) 

545. Assim, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) justifique ao TCU porque não foi executada nenhum das garantias apresentadas pela 

Telefônica para execução dos compromissos de abrangência do Serviço Móvel Pessoal (SMP) dos 
Editais de Licitação 2/2007-SPV-Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel e 

cobrada as respectivas multas previstas no edital, encaminhando os documentos produzidos em cada 
época que justifiquem tal ausência de ação por parte da agência, em razão de a situação atual estar 
em desacordo com os arts. 136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 5.6 do Edital de 

Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

b) adote as medidas previstas na cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, 
nas cláusulas 10.4 e 10.12 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e nas cláusulas 10.12 e 
12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, tendo em vista o não cumprimento dos 

Compromissos de Abrangência editalícios devidos pela Telefônica no prazo exigido, em razão de a 
situação atual estar em desacordo com os arts. 136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 
5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de 

Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

c) caso ainda não existam, instaure, no prazo de 120 dias, processos sancionatór ios 
específicos para apurar a conduta da Telefônica de não cumprir os compromissos de abrangênc ia 
exigidos nos Editais de Licitação 2/2007-SPV-Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 

2/2012/PVCP/SPV-Anatel, para possibilitar a aplicação das demais eventuais sanções devidas, como 
multas e caducidade da autorização para uso de radiofrequências, em razão de a situação atual estar 

em desacordo com os arts. 136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 5.6 do Edital de 
Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

d) retire do TAC da Telefônica todos os processos administrativos correspondentes ao 
descumprimento dos compromissos de abrangência exigidos nos Editais de Licitação 2/2007-SPV-

Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, além das respectivas ações e 
projetos relacionados a essas condutas irregulares, por a situação atual estar em desacordo com os 
arts. 136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-

Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e as cláusulas 10.7, 
10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel. 

546. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 
atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 
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responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.1.3. Projetos genéricos e/ou incompletos para a correção das condutas irregulares 

547. A minuta do TAC prevê que a operadora implementará diversos projetos visando a 
melhoria da qualidade da telefonia móvel. Contudo, causa estranheza que partes intrínsecas de um 

mesmo projeto de instalação de infraestrutura de telecomunicações sejam consideradas como se 
fossem três projetos distintos. Explica-se. 

548. A implantação de novas estações de rádio base (ERBs) e portadoras e a sua conexão com 
fibra ótica são processos interligados e que constituem um único projeto. Ao permitir que sejam 
fatiados em três outros compromissos, a relevância e o valor das multas de descumprimento dos 

demais investimentos do TAC são diluídos, além de sobrestimar o percentual do valor do TAC que 
será atribuído a esses projetos de ampliação de cobertura e qualidade da telefonia móvel. 

549. Outra fragilidade é permitir que a operadora escolha e altere livremente quais cidades 
serão beneficiadas com esses projetos (peça 96, p. 19-22), sem que haja uma análise e priorização 
desses municípios por parte da Anatel, levando em conta critérios como quantidade de reclamações, 

grau de competição do mercado de telefonia móvel, backbone existente, demanda existente, previsão 
de atendimento em editais de licitação por outras prestadoras, ou mesmo relação com as cidades 

abrangidas pelos descumprimentos de qualidade que geraram os Pados incluídos no TAC. 

550. Dito de outra forma, verifica-se que não há um nexo de causalidade entre as cidades 
escolhidas e os descumprimentos aos indicadores de qualidade que causaram as multas incluídas no 

TAC, que configuraria o ajuste da conduta de falta de qualidade na prestação da telefonia móvel. 
Dessa maneira, não há como garantir que tais municípios já não constavam do próprio planejamento 
da operadora ou que haverá, de fato, um atendimento de regiões que precisam mais da ampliação de 

qualidade e cobertura da telefonia móvel. 

551. Além disso, ao permitir a livre substituição de cidades ao longo de todo o TAC, a agência 

fragiliza a eficácia e a transparência do TAC, transformando o instrumento assinado em algo 
indefinido, posto que não será possível, de antemão, a sociedade saber quais são as cidades que serão 
realmente beneficiadas com os projetos do TAC antes do seu término, podendo a operadora trocar 

cidades para maximizar seu lucro, em detrimento do interesse público em si. E mesmo o 
acompanhamento pela Anatel da implantação gradual dos projetos fica prejudicado, pois a 

instabilidade da lista de cidades pode implicar em alterações no percentual de cumprimento das metas 
do TAC, com consequências no processo de verificação do descumprimento do compromisso no 
âmbito do TAC. 

552. Até a adequação às políticas públicas vigentes e a presença do interesse público na lista 
de municípios beneficiados não poderão ser aferidas pela Anatel antes da assinatura do TAC ou 

mesmo ao longo dos seus quatro anos, pois a Telefônica poderá alterar a relação de cidades conforme 
desejar até o final da vigência do instrumento, sem que seja exigido qualquer tipo de análise ou 
anuência prévia da Anatel, bastando informar à agência com noventa dias de antecedência (peça 96, 

p. 19-22). 

553. Outra fragilidade identificada em alguns dos investimentos e projetos exigidos no TAC 

é a sua formulação genérica, que dificulta o seu acompanhamento e a sua atestação posterior, 
além de não ser capaz de garantir a correção de todas as condutas irregulares abrangidas pelos Pados 
aceitos no TAC, uma vez que tais itens não ficam especificados no texto do termo de ajuste. Também 

foi verificado que existem compromissos que atendem parcialmente as condutas a serem 

regularizadas, porém não abrangem outras condutas irregulares que constam dos Pados admitidos 

no TAC. 
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554. Essas propostas genéricas e/ou incompletas de investimentos e adequação de atividades 
incluem: 

a) a cláusula 4.14 da minuta de TAC prevê, como solução para as reclamações dos 
usuários quanto aos serviços de valor adicionado (SVA), a obrigação de dupla autorização prévia do 
cliente para contratar um serviço dessa natureza (peça 96, p. 29), porém não traz nenhuma obrigação 

endereçada às dificuldades dos usuários para o cancelamento desses serviços, o que se faz necessário 
tendo em vista o número expressivo de reclamações sobre o tema registradas na agência (peça 94, 

p. 30); 

b) a cláusula 4.14 da minuta de TAC também prevê que o cancelamento seja realizado 
em até 24 horas, porém não há menção à necessidade de ajustar os meios aceitos para o pedido de 

cancelamento, apesar de essa ser uma reclamação frequente dos usuários da operadora e de a 
necessidade de disponibilizar o cancelamento via internet estar prevista no art. 20 do RGC (peça 94, 

p. 29-30); 

c) desenvolvimento e aprimoramento dos aplicativos de atendimento ao usuário, sem que 
haja uma definição clara sobre quais funcionalidades já existem, quais serão criadas e quais serão 

aperfeiçoadas, uma vez que tais aplicativos já estão sendo desenvolvidos e implantados pela 
prestadora para contribuir com o cumprimento das suas obrigações de atendimento por meio da 

internet previstas no próprio RGC desde março de 2014, sendo que alguns já se encontram até em 
utilização pelos clientes da Telefônica (peça 103, p. 2-3). 

555. Propõe-se, pois, recomendar à Anatel: 

a) adotar critérios objetivos para analisar e aprovar as cidades propostas pelas operadoras 
para a adoção de ações e projetos de correção de conduta, levando em consideração aspectos como 
quantidade de reclamações, grau de competição do mercado do serviço de telecomunicações, 

infraestrutura existente, demanda existente, previsão de atendimento em editais de licitação para 
outras prestadoras e relação com as cidades abrangidas pelos Pados incluídos no respectivo TAC, 

com vistas a garantir o atendimento ao princípio do interesse público, previsto no art. 19 da LGT, 
Lei 9.472/1997, e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c o disposto nos arts. 
15 a 17 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC; 

b) estabelecer, no âmbito dos TACs, obrigações e projetos específicos e suficientemente 
completos, de forma a garantir que todas as condutas incluídas nos Pados admitidos no TAC sejam 

regularizadas pela respectiva prestadora e para auxiliar o controle e o acompanhamento da execução 
do TAC, em consonância com o art. 13, incisos I a VII, da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com 
os princípios do interesse público, eficiência e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, 

da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

VII.1.4. Prazos de cumprimento do TAC incompatíveis com outros regulamentos e com a legislação 

vigente 

556. Observando-se os prazos de cumprimento pactuados para cada projeto e obrigação 
incluído no TAC da Telefônica, verifica-se que em alguns casos há incongruências entre o que o TAC 

prevê e o que está disposto em outros regulamentos, ou mesmo o que já foi prometido pela própria 
prestadora no âmbito de outras negociações na agência. 

557. Um dos casos é o conjunto de projetos para corrigir condutas de atendimento dos usuários. 
A Telefônica propõe no TAC diversos compromissos que, antes da negociação do TAC, já estavam 
em funcionamento ou que a operadora já tinha se comprometido a executar em prazo menor: 

a) em até seis meses após assinar o TAC, criação de setor de ouvidoria na Telefônica 
(peça 96, p. 15-16), apesar de esse setor já existir, conforme relatado pelo Conselheiro da Anatel 

Otávio Luiz Rodrigues Júnior no Voto 24/2016/SEI/OR (peça 94, p. 21); 
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b) no último ano de vigência do TAC, conclusão da migração dos dados e das informações 
de todos os usuários da telefonia fixa e da móvel, exceto pré-pago, da Telefônica para uma base única, 

consolidando com os clientes da extinta GVT (peça 96, p. 25, 27), apesar de a própria Telefônica ter 
afirmado ao Conselho Diretor, no âmbito de processo sobre o cumprimento do RGC, que tal migração 
seria concluída em novembro de 2016 para a telefonia fixa e junho de 2017 para a telefonia móvel 

(peça 94, p. 21-23, 27); 

c) migração somente dos dados dos usuários de telefonia móvel pós-pago e plano controle 

para a nova plataforma da Telefônica (peça 96, p. 27), apesar de a própria Telefônica ter afirmado à 
Anatel em várias ocasiões que todos os seus usuários, incluindo os pré-pagos, serão migrados para a 
nova plataforma até junho de 2017 e poderão se beneficiar das novas funcionalidades de cobrança e 

faturamento (peça 94, p. 21-23, 27); 

d) no último ano de vigência do TAC, avaliação para verificar se a plataforma de usuários 

da Telefônica é capaz de cumprir diversos requisitos para garantir a redução de problemas de 
faturamento e cobrança (peça 96, p. 25-26), apesar de algumas dessas exigências já existirem na 
referida plataforma desde 2015, como a devolução automática dos valores cobrados erroneamente e 

a identificação do pagamento recebido em até uma hora (peça 94, p. 23-25). Também não há nenhuma 
justificativa para estabelecer como ponto de controle apenas a situação no quarto ano do TAC, em 

vez de serem exigidos ajustes graduais nessa plataforma durante todo o período; 

e) até o último ano de vigência do TAC, implantar o envio de protocolo de atendimento 
por SMS (peça 96, p. 27), apesar de esse tipo de envio já estar em funcionamento na Telefônica 

(peça 94, p. 28), em cumprimento ao art. 15 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), 
Resolução Anatel 477/2007, que foi incluído no normativo pela Anatel em atendimento à deliberação 
9.2.8 do Acórdão 2.109/2006 – TCU-Plenário; 

f) até o último ano de vigência do TAC, implantar sistema que permita atendimento ao 
usuário por meio de chat e outras funcionalidades online (peça 96, p. 28), apesar da operadora já 

ofertar atendimento online em seu sítio na internet mesmo para os clientes da extinta prestadora GVT 
(peça 94, p. 28; 104, p. 1, 3 e 6); 

g) durante a vigência do TAC, a operadora compromete-se a não prestar serviços de 

telecomunicações de forma clandestina, sem as devidas autorizações da Anatel além de realizar 
seminários e apresentações sobre temas correlatos (peça 96, p. 18), apesar de não haver um 

detalhamento específico quanto ao conteúdo e o público-alvo de todos os seminários e apresentações. 
Tal conduta infringida refere-se ao Pado 53504.016265/2007 sobre a operação clandestina de STFC 
pela empresa A. Telecom S.A., que após ter sido adquirida pelo Grupo Telefônica cessou a prática 

dessa conduta desde 2010. Ressalte-se que a inclusão de conduta já corrigida no TAC, com a permuta 
da cobrança da multa de R$ 30 milhões por palestras genéricas, contraria o interesse público, o que 

também foi assinalado pela Procuradoria junto à agência, pela área técnica e por um dos Conselheiro s 
(peça 94, p. 46-49). 

558. Nota-se, ainda, que a maioria desses projetos possui como único ponto de controle a 

situação no último ano de vigência do TAC, o que contraria o objetivo do próprio instrumento, qual 
seja, o ajuste gradual das condutas infringidas. O acompanhamento deveria ser gradual e com base 

em critérios objetivos, em respeito ao princípio da prudência na proteção do interesse público. 

559. Desta forma, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) adeque os prazos de cumprimento dos projetos e das funcionalidades exigidos no TAC 

com a Telefônica considerando o estágio atual e o cronograma previsto de cada projeto e 
funcionalidade, para evitar que seja atribuído prazo de cumprimento excessivamente superior ao 

prazo de conclusão previsto; 
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b) devido à ausência de interesse público na inclusão no TAC de condutas já corrigidas e 
em razão de a situação atual estar em desacordo com os princípios do interesse público, eficiência e 

segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 
da LGT, Lei 9.472/1997, retire da lista de obrigações do TAC da Telefônica a implantação de projetos 
e funcionalidades já existentes antes da vigência do TAC, inclusive as propostas de: 

b.1) criação de um setor de Ouvidoria na Telefônica, que já existe conforme descrito no 
Voto 24/2016/SEI/OR/Anatel; 

b.2) implantação do envio de protocolo de atendimento por SMS, que já existe em 
cumprimento ao art. 15 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), Resolução 
Anatel 477/2007, incluído no normativo pela Anatel em atendimento à deliberação 9.2.8 do Acórdão 

2.109/2006 – TCU-Plenário; 

b.3) implantação de sistema que permita atendimento ao usuário por meio de chat e outras 

funcionalidades online, que já existem conforme verificado no site da própria operadora; 

c) estabeleça cronograma gradual de acompanhamento e eventual sanção, com avaliações 
periódicas, das metas das condutas e dos projetos pactuados no TAC da Telefônica, incluindo os 

indicadores regulamentados, evitando concentrar a verificação do atendimento das metas no último 
ano de vigência do TAC, por estar a situação atual em desacordo com os incisos I, III e V do art. 13, 

o art. 16 e o caput e incisos II e III do art. 17 do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013 
c/c o § 6º do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985; 

d) exclua o processo administrativo 53504.016265/2007 relativo à operação clandestina 

de STFC pela empresa A. Telecom S.A., do Grupo Telefônica, da lista de Pados admitidos no TAC 
da Telefônica, retomando o processo de cobrança da multa aplicada no valor de R$ 30 milhões, 
devido à ausência de interesse público na inclusão no TAC de condutas já corrigidas, o que contraria 

o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997, e o art. 37, caput, da Constituição Federal. 

560. A cláusula 3.35 da minuta do TAC estabelece que, a partir do segundo ano de vigênc ia 

do TAC, a Telefônica somente ativará as estações do serviço de comunicação multimídia (SCM) que 
estejam regularmente licenciadas (peça 96, p. 17). Isto é, o texto do TAC abre espaço para que a 
operadora ative estações em desacordo com a regulamentação vigente sobre licenciamento na Anatel 

durante o primeiro ano do termo de ajuste, resultando no cometimento de novas infrações deste tipo 
durante este período. 

561. Contudo, tal proposta carece de fundamentação legal, uma vez que haveria possibilidade 
de que as novas estações já fossem ativadas seguindo a regulamentação vigente desde a assinatura do 
TAC, como foi defendido pela área técnica da agência e por um do Conselheiros-Diretores da Anatel 

(peça 94, p. 46), não sendo necessário estabelecer um tempo adicional de carência para o 
cumprimento do regramento existente. 

562. Não é cabível admitir que o TAC seja usado para permitir que futuras ações da operadora 
descumpram os normativos vigentes. Até porque a finalidade do TAC é exatamente o oposto: ajustar 
as condutas que estejam atualmente infringindo a regulamentação e garantir que a prestadora não 

cometerá novas infrações relativas às condutas incluídas no TAC. 

563. Propõe-se, pois, determinar à Anatel que altere a cláusula 3.35 da minuta do TAC da 

Telefônica para obrigar a prestadora a ativar somente as estações de SCM que estiverem regularmente 
licenciadas desde o início da vigência do TAC, eliminando qualquer referência a um período que 
eventualmente dê abertura para o cometimento de novas infrações deste tipo durante a vigência do 

TAC, por a situação atual estar em desacordo com o art. 162 da LGT, Lei 9.472/1997. 

564. A cláusula 3.42 da minuta do TAC prevê que a regularização do atendimento das 

demandas de fiscalização da Anatel será gradual, isto é, no primeiro ano de vigência do TAC, a 

Telefônica precisará atender somente 95% das solicitações de documentos e informações feitas 
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pelos servidores da agência. No segundo e terceiro ano do TAC, o grau de atendimento será de 96% 
e 97% e somente ao final do TAC será exigido da prestadora o cumprimento integral de todas as 

requisições da área técnica da Anatel (peça 96, p. 18). 

565. Registre-se que todas as empresas que prestam serviços de telecomunicações 

possuem dever legal de responder a todos os questionamentos da Anatel e entregar todos os 

dados solicitados tempestivamente, conforme disposto na LGT: 

Art. 96. A concessionária deverá: 

I - prestar informações de natureza técnica, operacional, econômico-financeira e contábil, ou 
outras pertinentes que a Agência solicitar; 

(...) 

V - submeter-se à regulamentação do serviço e à sua fiscalização; 

(...) 

Art. 127. A disciplina da exploração dos serviços no regime privado terá por objetivo viabilizar o 
cumprimento das leis, em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos 
direitos dos consumidores, destinando-se a garantir: 

(...) 

X - a permanente fiscalização. 

566. Desse modo, causa estranheza que um instrumento destinado a corrigir condutas 
irregulares permita que tais condutas sejam mantidas na irregularidade durante a maior parte de sua 
vigência. A recusa da prestadora em informar e encaminhar os dados e informações solicitados 

pela agência enfraquece a expectativa de controle e pode até mesmo inviabilizar a fiscalização 

do próprio cumprimento do TAC, uma vez que a operadora poderá escolher quais documentos  

encaminhar à Anatel, sonegando os dados e as informações mais importantes, que possam 

comprovar um descumprimento de obrigação do próprio TAC, que ainda sim estará 

cumprindo a meta pactuada com a agência de atender a 95% das solicitações de fiscalização. 

567. A validade jurídica de tal cláusula também foi questionada por um dos Conselheiros-
Diretores da agência e pela Procuradoria junto à Anatel, que ressaltaram não haver razão para a 

conduta de óbice à fiscalização não ser ajustada imediatamente após a celebração do TAC (peça 94, 
p. 51). 

568. Como ressaltado acima no caso do licenciamento de estações de SCM, o TAC não pode 

ser usado como instrumento para permitir que a operadora cometa novas infrações durante a sua 
vigência e não esteja sujeita a qualquer punição. 

569. No caso da proposta da Anatel para corrigir o óbice à fiscalização, além de desvirtuar a 
finalidade do TAC e colocar em risco a verificação do seu cumprimento, tal atitude é ilegal e cria 
uma diferença irregular de tratamento entre as prestadoras de serviços de telecomunicações e a 

agência, posto que somente a Telefônica terá a permissão da Anatel para descumprir solicitações de 
fiscalizações pelos próximos três anos sem a aplicação de sanções. 

570. Isso significa que o órgão regulador que detém a prerrogativa constitucional e legal de 
fiscalizar o setor de telecomunicações, conforme inciso XI do art. 21 da CF/1988 e incisos I e V do 
art. 96, c/c o inciso X do art. 127 da LGT, está eximindo-se dessa competência com respeito a uma 

prestadora durante a vigência do respectivo TAC, que deveria ter sido firmado justamente para 
impedir que a empresa impusesse novos óbices ilegais à fiscalização da agência. 

571. Assim, propõe-se determinar à Anatel que altere a cláusula 3.42 da minuta do TAC da 
Telefônica, exigindo o atendimento integral das demandas da fiscalização da agência imediatamente 
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após a assinatura do TAC, em razão de a situação atual estar em desacordo com os incisos I e V do 
art. 96 e o inciso X do art. 127 da LGT, Lei 9.472/1997. 

572. Outra meta incluída na minuta de TAC da Telefônica foi a redução do indicador de 
reclamações na Anatel (IRA), que mensura a quantidade de reclamações de usuários registradas 
contra a operadora somente no âmbito da Anatel. Assim, quanto menor o resultado do índice, melhor 

é o desempenho da operadora no atendimento e resolução de problemas com os seus usuários. 

573. A minuta aprovada pelo Conselho Diretor prevê que a prestadora reduzirá seu patamar 

de reclamações dos atuais 0,85 para 0,70. Porém, tal valor será medido somente ao final do último 
ano do TAC e ainda serão excluídas as reclamações dos “clientes contumazes” (peças 93, p. 72-73; 
126, p. 24). 

574. Tal proposição é precária porque não foi apresentada nenhuma justificativa para fixar a 
meta final em 0,70 nem para a ausência da definição de etapas graduais e intermediárias de redução 

do IRA ao longo de todo o período de vigência do TAC. Soma-se a isso que, como visto em outras 
obrigações inseridas no instrumento, há uma predominância na opção da Anatel por metas a serem 
verificadas somente no quarto e último ano de vigência do TAC. 

575. Outro ponto questionável é que não há uma definição em nenhum normativo sobre o que 
seriam clientes "contumazes". Pelo contrário, como defende um dos Conselheiros da agência 

(peça 94, p. 32-34), os dados observados ao longo dos anos na agência revelam que muitas das 
reclamações abertas na agência não são resolvidas satisfatoriamente pelas operadoras, implicando o 
registro de novas reclamações sobre os mesmos problemas pelos mesmos usuários. Assim, excluir 

esse tipo de cliente do cálculo do IRA não se mostra condizente com a realidade, pois os dados 
indicam que as prestadoras são as grandes causadoras da reabertura da maioria das reclamações na 
agência. 

576. Além disso, apesar de não ter sido formalmente consultada após a aprovação do TAC da 
Telefônica, a própria Superintendência da agência que é responsável pela apuração do referido 

indicador manifestou-se contrária a essa exclusão de reclamações do cálculo do índice sem nenhum 
amparo normativo (peça 113, p. 3): 

3.7. Vale destacar que, no que tange ao compromisso que trata do Indicador de Reclamações na 
Anatel (IRA), a Análise nº 108/2016/SEI/IF aprovou proposta da Prestadora no sentido de não se 
considerar, para o cálculo do indicador, os chamados "reclamantes contumazes". Não obstante, é  
da opinião desta área técnica - entendimento esse esposado pela Superintendência de Relações 

com Consumidores - que, em função da não existência de tal conceituação no arcabouço 

regulamentar, assim como de seu caráter generalista, sem realização de um juízo individual 
da procedência ou não das reiteradas reclamações, que o simples descarte de tais 

reclamações se afiguraria prejudicial à fidedignidade do IRA. Ademais, ressalte-se que o 
Focus já é programado de forma a não permitir mais de 05 (cinco) reclamações por dia no mesmo 
CPF. Assim sendo, a área técnica sugere que o cálculo do IRA - a ser realizado pela Anatel - 

deva considerar a totalidade das reclamações recebidas, sem retirada das reclamações 
entendidas pela Prestadora como "contumazes". (sem grifos no original) 

577. Em que pese essa ressalva de excluir as reclamações dos clientes contumazes não constar 
explicitamente da minuta do TAC, ela foi explicitamente mencionada no voto do Conselheiro que 

relatou a aprovação do TAC da prestadora em 27/10/2016 (peça 93, p. 72-73) e foi objeto de proposta 
de definição pela Telefônica em 12/4/2017 (peça 125). Em 27/4/2017, ao CD aprovar o manual de 
fiscalização do TAC da referida operadora, ficou definido que, para o cálculo do IRA para o TAC da 

Telefônica, “quanto ao tratamento de reclamantes contumazes, serão observados os parâmetros 
vigentes na Agência ao tempo de cada cálculo do IRA” (peça 126, p. 25). 

578. Cabe repisar que, conforme dito pela própria área técnica da Anatel que é responsável por 
fazer esse cálculo, não existe “tal conceituação no arcabouço regulamentar” e o “simples 
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descarte de tais reclamações se afiguraria prejudicial à fidedignidade do IRA” (peça 113, p. 3). 

Assim, não é razoável manter previsão no manual do TAC que faça referência a um dispositivo 

regulamentar que não existe e possibilite qualquer brecha para alterar a metodologia de cálculo 

de um indicador aplicável a diversas prestadoras somente no caso concreto de TACs  da 
Telefônica ou de qualquer outra operadora. 

579. Dessa forma, propõe-se determinar à Anatel que: 

a) inclua pontos de controle periódicos para verificar a evolução do indicador de 

reclamações na Anatel (IRA) ao longo da vigência do TAC da Telefônica, justificando a escolha de 
cada um desses pontos, por a situação atual estar em desacordo com os arts. 13, incisos I a VII, e 24 
da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com os princípios do interesse público, eficiência e 

segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 
da LGT, Lei 9.472/1997; 

b) se abstenha de aplicar o entendimento de que não devem ser consideradas reclamações 
de clientes contumazes no cálculo do IRA durante a vigência de todos os TACs, por não haver 
definição formal do cliente contumaz em nenhum regulamento da Anatel, e nem previsão 

regulamentar para tal, por a situação atual estar em desacordo com os arts. 19 e 38 da LGT, 
Lei 9.472/1997. 

580. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 
atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.2. Irregularidades e fragilidades no cálculo do valor de referência do TAC da empresa 

Telefônica e na divisão das multas aplicáveis por descumprimento pela Anatel 

VII.2.1. Ausência de todas as informações necessárias ao definir o valor de referência do TAC 

581. Na presente instrução, buscou-se avaliar a forma de cálculo e as condições definidas pela 
Anatel para estabelecer o VR do TAC da empresa Telefônica.  

582. Inicialmente, antes mesmo de analisar os dados do TAC em referência, constatou-se uma 

significativa fragilidade no processo de definição do valor de referência executado pela Anatel, que 
extrapola inclusive o caso concreto da empresa Telefônica, conforme descrito a seguir. 

583. A distribuição do montante do VR entre os compromissos estabelecidos nos TACs é 
realizada após a análise da área técnica, em discussão com a própria prestadora, e após a análise do 
Conselho Diretor da agência. Nessas etapas, são considerados: os temas relacionados aos processos 

administrativos que originaram as multas, buscando definir ações e compromissos de investimentos 
que tenham relação com esses temas; a relevância de cada ação, atrelando a cada uma delas uma 

parcela do VR a ser executado em caso de descumprimento do compromisso; e o cronograma e o 
prazo de atendimento de cada compromisso ao longo dos quatro anos de vigência do TAC, com vistas 
a permitir o acompanhamento e possível punição em casos de atrasos ou descumprimentos. 

584. Isso significa que, no momento da aprovação do TAC, o CD deve estar munido de todas 
as informações necessárias para a tomada de decisão do colegiado, incluindo todos os processos a 

serem considerados no TAC e, consequentemente, no seu Valor de Referência, além de todos os 
dados dos compromissos a serem estabelecidos, incluindo a situação atual de cada critério que define 
as ações a serem executadas. 

585. Entretanto, ao se observar o caso concreto da empresa Telefônica, constatou-se a ausência 
de tais informações na etapa de aprovação do TAC pelo CD, realizada por meio do Acórdão Anatel 

422, de 17/11/2016 (peça 95). 
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586. Conforme relatado na seção II.2 do presente relatório, mesmo já tendo ocorrido 
anteriormente a aprovação pelo CD do TAC em referência, a Anatel decidiu incluir no acordo 29 

processos administrativos, que se referem a um montante de R$ 511 milhões, que deverão entrar no 
VR do TAC, além de permitir que seja admitida “de ofício a inclusão de todos os processos 
atualmente em trâmite que apurem, no todo ou em parte, as mesmas condutas incluídas nos processos 

tratados”, conforme tratado na seção II.1 da presente instrução.  

587. Ou seja, constatou-se uma irregularidade visto que a agência decidiu, 

posteriormente à aprovação do CD e sem a devida análise, incluir processos que alteram 

significativamente o VR do TAC, em um acréscimo de um montante que nem a própria Anatel 

pôde prever, visto que autorizou a inclusão de ofício de qualquer processo sobre os temas 

tratados (sem saber quais são e qual o valor de suas multas), mas que já altera o VR em, no 

mínimo, R$ 511 milhões, tendendo a ser um valor bem maior. 

588. Soma-se a isso o fato de que o termo utilizado pela Anatel para permitir a inclusão de 
ofício de processos não explicita até que momento seria aceitável a inclusão de novos processos 
administrativos, o que deixa a entender que não há um limite temporal para a inserção de novos 

processos. 

589. Assim, o CD admitiu o aumento do VR sem que fossem definidos os compromissos 

atrelados a ele, sem que fosse avaliada a viabilidade técnica e operacional de execução dessas ações 
junto à prestadora e sem reajustar o VR e a sua distribuição entre os demais projetos previstos no 
TAC, inclusive nos compromissos adicionais. 

590. Se, hipoteticamente, considerássemos no VR o aumento de R$ 500 milhões com a 
inclusão de novos processos, o montante a ser gasto nos projetos de compromissos adicionais já 
acordados no TAC da Telefônica deixaria de representar 25% do VR e passaria a representar 21%, 

reduzindo ainda mais a efetividade da multa a ser aplicada à operadora em caso de descumprimento 
desses projetos, visto que a multa e a execução do TAC usam como base o referido percentual do 

VR. Além disso, o interesse público do acordo seria ainda mais reduzido, visto que o poder público 
está elevando o número e o valor das multas a serem abdicadas, mas não está obrigando a operadora 
a realizar mais investimentos voltados para políticas públicas (compromissos adicionais). 

591. Verifica-se que as fragilidades apontadas prejudicam a legitimidade do TAC a ser 
assinado, visto que as condições analisadas pela área técnica e Procuradoria Especializada junto à 

Anatel e as aprovadas pelo CD não foram as mesmas a serem consideradas na assinatura do acordo. 
Outrossim, potencializam o risco de prejuízo ao interesse público, dado que o VR do TAC foi 
ampliado significativamente sem que fossem estudados os compromissos vinculados a esse aumento 

nem as condições a serem exigidas que trariam maiores benefícios à sociedade. 

592. Outro fator também prejudica a segurança jurídica do TAC e a garantia do interesse 

público. Além de o Conselho Diretor, no momento da aprovação do TAC, não ter todas as 
informações atuais sobre a rede e a operação da empresa, incluindo a ausência de dados sobre o status 
de cada objeto de compromisso, os municípios e as metas a serem atendidos, entre outros detalhes, a 

própria Anatel somente terá tais informações após a assinatura do termo com a compromissária e, 
ainda sim, de forma declaratória pela empresa.  

593. A obtenção de dados essenciais para o conhecimento da situação atual da rede da 
operadora e para o acompanhamento das metas somente após o TAC estar assinado e em vigor coloca 
a Anatel em uma condição de desvantagem, dada a assimetria de informações e o fato que o acordo 

já foi assinado, prejudicando o interesse público, sob o risco de estabelecimento de investimentos, 
como contrapartida das multas e do ajustamento de conduta, inadequados ou já parcial ou totalmente 

realizados. 
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594. A ausência de tais informações no momento da aprovação pôde ser verificada na análise 
do conselheiro relator da matéria, Análise 108/2016-SEI-IF (peça 93, p. 98), que foi ratificada pelo 

CD e que resultou na aprovação do TAC da Telefônica: 

l) A expedição de Despacho Ordinatório à Superintendência de Controle de Obrigações e à 
Superintendência de Fiscalização para que adotem as seguintes providências: 

i) realizar procedimento prévio à celebração do TAC para identificação do status inicial 

ou situação atual de cada um dos projetos apresentados pela compromissária; (sem 
grifos no original) 

595. Além disso, a minuta do TAC aprovada apresenta diversas cláusulas que determinam o 

envio, somente posterior à assinatura do termo, das informações e status das metas e dos municíp io s 
a serem objeto dos compromissos do acordo, como por exemplo (peça 96, p. 8): 

Cláusula 3.13. A COMPROMISSÁRIA se obriga a realizar o ressarcimento de cobranças 
indevidas pendentes nos pados admitidos no presente TAC em até 180 (...) dias a contar da data 
da assinatura, da seguinte maneira: 

(...) 

Parágrafo único. A prestadora deverá encaminhar à Agência, no prazo de 90 (...) dias após a 

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta, relatório contendo o conjunto de todos 
os usuários elegíveis ao ressarcimento e seus respectivos valores . (sem grifos no original) 

596. Nos diversos projetos previstos no capítulo IV da minuta em referência, em que todos se 
referem a compromissos voltados ao atendimento ou à instalação de infraestrutura em determinadas 
localidades e municípios, verificou-se a recorrente presença de cláusula que permite que a empresa 

substitua qualquer município, ou conjunto de municípios, listado por outros, desde que a quantidade 
permaneça a mesma, não importando as demais características da região a ser atendida (peça 96, p. 19 
a 24), algo que pode vir a contrariar o interesse público e desvirtuar o objetivo do TAC. 

597. Assim, não apenas a Anatel, no momento da assinatura do TAC, não terá todas as 
informações necessárias, mas a empresa ainda tem a liberdade de alterar os compromissos de tal 

forma que possivelmente inviabilize garantir a correspondência da importância e do interesse público 
entre as localidades previstas originalmente e aquelas escolhidas posteriormente pela prestadora. 

598. Diante das informações apresentadas, verifica-se que o recebimento, pela Anatel, de 

dados fundamentais sobre os compromissos do TAC somente após a assinatura do termo e a 

permissão de alteração das condições, pela compromissária, ao longo da vigência do acordo 

prejudicam significativamente o rito processual do TAC.  

599. A dimensão do impacto que tais alterações podem causar no Valor de Referência do TAC 
fica clara ao se avaliar o resultado das mudanças estabelecidas pelo Conselho Diretor da agência ao 

aprovar o TAC da Telefônica no Acórdão Anatel 422, de 17 de novembro de 2016.  

600. A referida decisão aprovou o acordo com um VR de aproximadamente R$ 2,2 bilhões 

condicionando a aprovação à alteração de alguns poucos pontos na proposta. Entretanto, essas 
mudanças provocaram um aumento de 30% do VR original aprovado pelo CD, resultando em um 
valor de referência de R$ 2,8 bilhões aproximadamente. 

601. Diante do exposto, verifica-se que a mudança de objeto e metas previstas no acordo, como 
dos municípios a serem atendidos, pode resultar em insegurança jurídica de um termo já assinado, 

afetar o interesse público do instrumento e comprometer o estudo de viabilidade financeira do TAC 
feita pela Anatel, como a análise do fluxo de caixa e seu VPL negativo, a serem analisados com mais 
detalhes na próxima seção da presente instrução. 

602. Dessa forma, em linha com os arts. 13, incisos I a VII, e 24 da Resolução Anatel 629/2013 
e com os princípios do interesse público, da eficiência e da segurança jurídica previstos no art. 36, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         96 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997, estabeleça, 
para qualquer TAC conduzido pela agência, na minuta a ser aprovada todas as condições inicia is 

necessárias para o devido acompanhamento dos compromissos previstos no acordo e para garantir a 
segurança jurídica do TAC, estabelecendo necessariamente: 

a) a relação final de processos administrativos de multa que estarão inclusos no TAC; 

b) a situação atualizada de cada compromisso a ser firmado, com o detalhamento da 
condição qualitativa e quantitativa, no momento da assinatura do TAC, de cada uma das metas 

previstas; 

c) as metas e os marcos temporais de avaliação de cada um dos compromissos previstos, 
com o maior nível de objetividade e detalhamento possível; 

d) a relação definitiva dos municípios a serem atendidos pelos compromissos do TAC, 
especificando as características da região a ser preferencialmente atendida dentro dessas cidades, bem 

como o valor e a descrição dos investimentos a serem realizados. 

603. Visto que dois TACs já foram aprovados no âmbito da agência, também se propõe 
determinar à Anatel que realize os ajustes previstos na determinação anterior nos TACs que já foram 

aprovados na agência, submetendo as minutas ajustadas à nova aprovação pelo Conselho Diretor da 
Anatel, nos termos do art. 13, incisos I a VII, da Resolução Anatel 629/2013 e dos princípios do 

interesse público, da eficiência e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da 
Resolução Anatel 612/2013 c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

604. Ademais, propõe-se determinar à Anatel que, para qualquer TAC conduzido pela agência, 

insira na minuta dos termos cláusula que permita a alteração dos compromissos acordados, incluindo 
a mudança das localidades a serem atendidas, sempre com a aprovação prévia da agência e somente 
se comprovada a impossibilidade de cumprimento do compromisso por caso fortuito ou força maior 

ou se houver alteração nos normativos que impactem nas metas do TAC, em razão de a situação atual 
estar em desacordo com o art. 13, inciso III, da Resolução Anatel 629/2013 e com os princípios do 

interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 
612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

605. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.2.2. Análise da distribuição do valor de referência do TAC e das multas entre os compromissos  

606. Com vistas a avaliar as condições aprovadas pela Anatel no TAC da empresa Telefônica, 
faz-se necessário conhecer a formação do VR do TAC da empresa da Telefônica, conforme 

encaminhado pela agência em resposta à diligência (peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo III – SEI 
1055103”): 

Tabela 5 - Planilha de formação do Valor de Referência (VR) do TAC da prestadora Telefônica 

Tema Espécie Serviço Compromisso 
Total 

%VR % VR Item  VR Valor  

Ajustamento de 

Condutas 

Metas-

meio 

Acesso 

Projeto Ampliação da cobertura (novos sites 

3G e 4G) 

49% 

12%  R$                                         343.545.638,30  

Projeto Ampliação da capacidade do SMP 
(novas portadoras) 

10%  R$                                         286.288.031,92  

Projeto Modernização do Core da Rede 4%  R$                                         114.515.212,77  

Transporte 

Projeto Opticalização de sites (fibra até o 
Backbone) 

3%  R$                                           85.886.409,58  

Projeto Ampliação do Backbone nacional 3%  R$                                           85.886.409,58  
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Atendimento 

Projeto Sistema Integrado Fixa 4%  R$                                         114.515.212,77  

Projeto Sistema Integrado Móvel 8%  R$                                         229.030.425,54  

Projeto Canal Digital Pessoa Física 2%  R$                                           57.257.606,38  

Projeto Canal Digital Corporativo 2%  R$                                           57.257.606,38  

Certificação da implementação do Projeto 
Ouvidoria 

1%  R$                                           28.628.803,19  

C
o

rr
e

çã
o

 d
a 

co
n

d
u

ta
 

Indicadores 
Qualidade 

IGQ - SMP e STFC 5% 5%  R$                                         143.144.015,96  

Interrupção 
do Serviço 

Indicador de disponibilidade SMP (anual 
municípios) 

7% 

2%  R$                                           57.257.606,38  

Indicador de disponibilidade STFC  (anual 

municípios) 
2%  R$                                           57.257.606,38  

Comunicação das interrupções (Usuários, 
Anatel e Prestadoras) 

1%  R$                                           28.628.803,19  

Ressarcimento aos usuários (Pendente e 

Futuro) 
1%  R$                                           28.628.803,19  

Projeto Sistema automatizado (ressarcimento e 
comunicação) 

1%  R$                                           28.628.803,19  

Direito dos 
Usuários 

Indicador de Reclamação na Anatel (IRA) 

5% 

2%  R$                                           57.257.606,38  

Atendimento dos requisitos regulatórios dos 

temas tratados pelos sistemas integrados (fixo 
e móvel) 

2%  R$                                           57.257.606,38  

Ressarcimento aos usuários (Pendente e 

futuro) 
1%  R$                                           28.628.803,19  

Universalizaçã

o 

Implantação 
Acesso 
Coletivo 

Correção do passivo 

8% 

0,4%  R$                                           11.451.521,28  

Implantação 

STFC - Acesso 
Individual e 

FATB 

Correção do passivo 0,4%  R$                                           11.451.521,28  

Ajustamento de conduta 0,4%  R$                                           11.451.521,28  

Compromissos 
de 

Abrangência 
Correção do Passivo 0,4%  R$                                           11.451.521,28  

CIC Ajustamento de conduta 0,4%  R$                                           11.451.521,28  

Projeto Atualização da Planta TUPs 1%  R$                                           28.628.803,19  

Projeto atendimento de 39 novos municípios  1%  R$                                           28.628.803,19  

Projeto 900 MHz (atendimento novos 

municípios) 
4%  R$                                         114.515.212,77  

Fiscalização 

Licenciamento de estações 

1% 

0,4%  R$                                           11.451.521,28  

Obstrução à fiscalização 0,3%  R$                                              8.588.640,96  

Prestação de serviço sem outorga 0,3%  R$                                              8.588.640,96  

Compromissos 

Adicionais 

Execução 

de 
Projetos 

Acesso e 

Transporte 

Atendimento de municípios com FTTH (fibra 

ótica no acesso) 
25% 25%  R$                                         715.720.079,80  

TOTAL 
100

% 
100%  R$         2.862.880.319,20  

Fonte: peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo III – SEI 1055103” 

607. Verifica-se que o VR do TAC corresponde a um montante de aproximadamente R$ 2,86 

bilhões, sendo que 25% desse montante foram destinados a investimentos dos compromissos 
adicionais e 75% para ajustamento de conduta. 

608. Os processos administrativos (Pados) que compõem o referido TAC estão distribuídos da 

seguinte forma (peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo I – SEI 1055200”): 

Tabela 6 – Distribuição do VR do TAC da empresa Telefônica por temas 

Temática 
Valor de Referência 

(R$) 

% em relação 

ao total do VR 
 Direitos dos Usuários  1.010.488.179,38 35,3% 

 Fiscalização  112.243.470,63 3,92% 

 Interrupções  58.804.002,27 16,0% 

 Qualidade  726.802.107,71 25,4% 

 Universalização  554.542.559,20 19,3% 

 Total  2.862.880.319,20 100% 

Fonte: peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo II – SEI 1055200” 
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609. É possível constatar, pela tabela anterior, que a qualidade dos serviços é o segundo maior 
tema tratado no âmbito do presente TAC, correspondendo a 25,4% do valor de referência, um total 

de R$ 726,8 milhões em multas. 

610. Dessa forma, entende-se que, ao se distribuir o VR entre os compromissos a serem 
cumpridos pela compromissária, as ações referentes à qualidade dos serviços devem possuir grande 

representatividade no percentual do valor de referência do TAC. Entretanto, esse entendimento não 
está refletido na tabela 5, que detalha a formação do valor de referência do TAC da prestadora 

Telefônica. 

611. Ainda que o tema qualidade represente 25,4% do montante de recursos previstos no TAC, 
constata-se que os compromissos voltados especificamente para a correção de conduta sobre os 

indicadores regulamentados da qualidade dos serviços correspondem a somente 5% do VR.  

612. Ora, o objetivo principal do TAC é justamente a correção da conduta irregular, de maneira 

que o percentual das ações destinadas à correção direta da conduta deve ser maior e mais 
representativo do que das demais ações de melhoria previstas no acordo.  

613. Isso significa que as ações que visam corrigir condutas indevidas da prestadora quanto à 

qualidade do serviço prestado por ela (um tema de grande impacto na sociedade e nos consumidores 
do setor) possuem baixíssima representatividade no TAC, servindo como desincentivo à empresa 

para buscar uma melhoria significativa nesse tema.  

614. Além disso, conforme já apontado anteriormente na seção II.2 do presente relatório, a 
forma como será acompanhado esse compromisso de qualidade, por meio do Índice Geral da 

Qualidade (IGQ), ainda possui diversos problemas, o que prejudica ainda mais a garantia da melhor ia 
da qualidade dos serviços. 

615. Na Análise 108/2016-SEI-IF, ratificada pelo Conselho Diretor da Anatel e que resultou 

na aprovação do TAC em referência, o relator da matéria avaliou a proposta apresentada pela área 
técnica da agência e fez alterações na proposta (peça 93, p. 26): 

4.2.10.15. Como se pode verificar pela síntese da proposta de ajustamento dos indicadores de 
qualidade apresentada anteriormente, está concentrada unicamente no atingimento das metas 
regulamentares ao final da vigência do TAC, sem qualquer consideração ou apresentação de ações 
específicas com foco na melhoria ou aumento da capacidade ou qualidade da rede de 
telecomunicação de forma a garantir a concretização desse objetivo. 

(...)  

4.2.10.19. Considero que tamanha complexidade certamente causará grande dificuldade no 
acompanhamento, fiscalização e certificação do cumprimento. Diante dessa indesejável 
constatação, solicitei ao meu Gabinete que reformulasse a metodologia de acompanhamento, 
com o objetivo de buscar a simplificação do trabalho a ser efetivado pela Agência. 

(...) 

4.2.10.24. A partir da análise dessas informações, identificamos ser possível e conveniente que 

o acompanhamento e a aferição do ajustamento de todos os indicadores de qualidade se 
realize por meio desse índice, simplificando muito a atividade de certificação do cumprimento 
do TAC, sem perda de informações ou qualquer outro prejuízo, pois a compromissária continuaria 
com a obrigação de coleta, cálculo, consolidação e envio mensal à Agência nos termos 
regulamentares. 

(...) 

4.2.10.37. Nesse contexto, a continuidade da aferição da qualidade unicamente pela 

sistemática de indicadores, especialmente no âmbito de um TAC com duração de quatro 
anos, pode não ser suficiente para se alcançar o resultado final pretendido.  Será preciso que 
o acordo contemple efetivos investimentos em infraestrutura, na forma de projetos específicos. 
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(...) 

4.2.10.39. Diante desse quadro (carência de infraestrutura, análise baseada em indicadores e 
possibilidade de alteração desses indicadores após a assinatura do TAC), proponho que a 

aferição do ajustamento das condutas de qualidade seja realizada em duas vertentes: 

aferição do atingimento das metas da totalidade dos indicadores vigentes ao final do TAC 

por meio do índice consolidado IGQ de 100% e verificação da realização de ações de 
investimentos na rede, necessárias para melhoria da qualidade . (sem grifos no original) 

616. Dessa forma, verifica-se que o relator alterou a proposta da área técnica, que previa a 
definição de compromissos de ajustamento de conduta de qualidade com base nos indicadores 

regulamentados pela Anatel, para uma proposta em que o desempenho passou a ser medido, segundo 
o conselheiro, por dois fatores: um único índice criado no âmbito do próprio processo administrat ivo 
do TAC, não utilizando os indicadores regulamentados da agência; e aferição de investimentos na 

rede da operadora. 

617. Ressalta-se que, em 2016, na auditoria operacional feita sobre atuação da Anatel na 

qualidade da telefonia móvel (TC 023.133/2015-5, Acórdão 2.333/2016-TCU-Plenário), o TCU já 
havia apontado falha na prática comumente adotada pela agência de criar cumulativamente, sem uma 
revisão da regulamentação, indicadores para acompanhar a qualidade dos serviços. 

618. Sobre esse último fator, na análise foram definidos como compromissos de investimentos 
(peça 93, p. 28): 

a) Projeto Ampliação do Serviço Móvel (SMP): implantação de novos sites 3G ou 4G em 
municípios já atendidos; 

b) Projeto Ampliação da capacidade móvel: implantação de novas portadoras em municípios já 
atendidos com a tecnologia 3G ou 4G; 

c) Projeto de Opticalização de sites: conectar sites (ERBs) com fibra óptica até o Backbone; 

d) Projeto de Ampliação do Backbone nacional: construção de novos trechos de Backbone para 
aumentar capacidade de atendimento das demandas de tráfego da rede móvel (particularmente 3G 
e 4G) e melhorar a transmissão de dados de banda larga fixa; 

e) Projeto Modernização Core da Rede Fixa: realização de ações para substituição de bancos de 
bateria, centrais telefônicas obsoletas e substituição de equipamentos de transmissão SDH fora 
de linha. 

619. Ao se avaliar esses pontos na tabela 5, o percentual do valor de referência do TAC da 
prestadora Telefônica correspondente às ações de qualidade dos serviços aumentaria em 32%, como 

afirma o conselheiro relator. 

620. Entretanto, esses investimentos tratam de compromissos classificados como “metas -

meio”, segundo a própria Anatel. Isso significa que o TAC e a composição do seu valor de referência 
estão priorizando metas-meio, ou seja, investimentos de infraestrutura na rede da empresa, em 
detrimento de compromissos vinculados aos critérios objetivos que identificaram as condutas 

irregulares e que resultaram nas multas que motivaram a realização do TAC, visto que as metas-meio 
correspondem a 32% do VR e as ações de correção de conduta atinentes ao tema qualidade 

correspondem a somente 5%.  

621. A priorização indevida do percentual do VR em metas-meio ao invés dos 

compromissos avaliados pelos critérios objetivos de correção de conduta e também dos 

compromissos adicionais, que são a razão pela qual há interesse público na assinatura de um 

TAC, pode ser observada não apenas nas ações de qualidade dos serviços como também nas 

demais ações listadas no TAC. Isso porque ao se analisar a tabela 5, verifica-se que as metas-

meio correspondem a 49% do valor de referência do termo da prestadora Telefônica, se ndo 
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que as ações mensuradas pelos critérios objetivos de correção de conduta correspondem a 

somente 26% do VR e as dos compromissos adicionais a 25%.  

622. O TAC tem como objetivo claro estimular a correção de condutas irregula res 
incompatíveis com o ordenamento jurídico. Trata-se de um instrumento que permite que a 
compromissária, ao invés de pagar multas pelas condutas, utilize seus recursos para ajustar as 

irregularidades e também realizar investimentos adicionais. 

623. Assim, o foco principal do acordo deve ser a garantia de que, após a vigência do TAC, as 

condutas das prestadoras estarão em plena concordância com os normativos vigentes. Dessa forma, 
a essência do TAC, incluindo a composição do seu valor de referência e das multas que serão 
aplicadas a partir dele, é clara e objetiva: devem ser priorizadas as correções de tais condutas, de 

forma a garantir que os critérios objetivos de medição sejam atendidos, não sendo suficiente priorizar 
e avaliar somente a execução dos investimentos necessários para corrigi- las. 

624. Entretanto, não foi observada tal característica no TAC da empresa Telefônica. Isso 
porque, ao invés de definir como compromissos de ajustamento de conduta a melhoria do 
desempenho, em si, dos serviços e o atingimento dos padrões e das metas definidos na 

regulamentação, a Anatel optou por priorizar como compromissos os investimentos na rede e na 
operação da própria prestadora, passando a chamá-los de metas-meio, e aplicou a eles a maior parcela 

do VR do acordo.  

625. Ainda que a Anatel opte por considerar como compromissos as metas-meio, elas não 
deveriam ter uma representatividade, no valor de referência do TAC, superior aos compromissos de 

ajustamento de conduta e aos compromissos adicionais. Essa opção representa um desvio de 
finalidade no objeto do TAC, visto que o instrumento está sendo predominantemente utilizado para 
executar ações que não estão vinculadas com os critérios objetivos de ajustamento de condutas 

irregulares e que motivaram as multas, o que deveria ser o escopo principal do acordo. Tais ações 
tampouco estão relacionadas com os compromissos adicionais, motivação maior para que o Poder 

Público promova a assinatura de um TAC. 

626. Com vista a exemplificar a gravidade do problema relatado, pode-se fazer um 
comparativo entre algumas das ações previstas na tabela 5 e seus percentuais com relação ao VR do 

acordo. 

627. A Anatel estabeleceu como metas-meio dois compromissos, relacionados com os temas 

de atendimento e qualidade, chamados “Projeto Canal Digital Pessoa Física” e “Projeto Canal Digita l 
Coorporativo”. São ações que consistem no desenvolvimento de aplicativos digitais com vistas a 
disponibilizar melhorias e novas facilidades nos canais digitais já ofertados aos clientes. Juntas, 

ambas as ações representam 4% do VR do TAC, o que corresponde a R$ 114,5 milhões. 

628. São compromissos de metas-meio que, embora representem uma melhoria dos serviços, 

tratam de ações com as seguintes características: possuem um nível de complexidade bastante 
simples, principalmente quando comparado com as demais ações de investimentos; exigem requisito s 
e conhecimentos para a sua execução que já são de domínio da empresa; e que representam uma 

demanda natural do mercado, o que significa que, ainda que em momento posterior, a prestadora já 
deveria atender em algum momento de sua atuação.  

629. Já como compromisso de correção de conduta, conforme explicado anteriormente, a 
Anatel definiu como ação para o tema qualidade o atingimento de meta de indicadores técnicos, ainda 
que por meio do Índice Geral de Qualidade (IGQ), que é algo mais complexo de se realizar. Esse 

compromisso corresponde a 5% do VR do TAC, totalizando R$ 143 milhões. 

630. Verifica-se que, ainda que a ação de correção de conduta avaliada por meio dos critérios 

objetivos de metas seja mais complexa de ser realizada e que possua uma maior relevânc ia 
considerando o objeto fundamental do TAC e o interesse público do acordo, sua representatividade 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         101 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

no valor de referência do TAC é da mesma ordem de grandeza do compromisso de meta-meio 
referente ao aprimoramento de aplicativos digitais, um compromisso que tem relevânc ia 

substancialmente inferior perante a sociedade quando comparada com a melhoria da qualidade dos 
serviços. 

631. Além disso, é um compromisso que representa uma ação mais simples de executar, o que 

favorece a prestadora e que, como constatado na seção IV.1.3 do presente relatório, pode inclus ive 
ter sido executada pela operadora antes mesmo da formalização do TAC, sem que a Anatel tivesse o 

conhecimento sobre o estágio de desenvolvimento do aplicativo. 

632. Quando se comparam as metas-meio citadas anteriormente com o compromisso de 
ajustamento de conduta voltado para o Indicador de Reclamação na Anatel (IRA), um índice técnico 

da agência que reflete o atendimento dos usuários, um tema de grande relevância para a sociedade, a 
situação fica ainda mais discrepante. As ações do IRA na tabela 5 correspondem a somente 2% do 

VR, um total de R$ 57,2 milhões. Ou seja, o incentivo para o cumprimento desse compromisso e a 
multa aplicada à operadora em caso de descumprimento é metade do incentivo e da multa para as 
ações de melhorias em aplicativos. 

633. Dessa forma, verifica-se um claro desvio de objeto no TAC, visto que, ao invés de 
priorizar ações que resguardam o interesse público do acordo e que trazem mais benefícios à 

sociedade, a Anatel optou por uma distribuição do valor de referência do TAC que estimula o 
cumprimento de ações mais simples e que são de maior interesse da prestadora e desincentiva ações 
de maior vínculo com o interesse público. 

634. O desequilíbrio na distribuição do VR do TAC entre os compromissos definidos pela 
Anatel já foi objeto de análise e crítica pela própria Procuradoria Especializada junto à agência (PFE), 
em duas ocasiões, ao tratar do peso dos compromissos previstos para fiscalização: 

a) Parecer 361/2016/PFE/ANATEL/PGF/AGU (peça 105, p. 51): 

“29. Deve ser avaliado se há motivos que indiquem que a cessação da infração de óbice à 
fiscalização se dê gradualmente, conforme previsão constante do art. 15, inc. II, do RTAC. Este 
órgão jurídico entende não caber a inclusão dos PADOS relativos a essa infração no TAC; 

30. Eventualmente, se o entendimento desta Procuradoria não for acolhido pela Agência, quanto 
à exclusão dos PADOS relativos à infração de óbice à fiscalização, recomenda-se a revisão dos 

compromissos estipulados relativos a essa conduta, visto que são demasiado simples, mas 
com um valor total de multa alto em relação à simplicidade das obrigações a serem 

firmadas, o que revela uma desproporção entre a vantagem eventualmente auferida pela 

compromissária com a celebração do TAC e o eventual benefício decorrente para a 
sociedade ;” (sem grifos no original) 

b) Parecer 399/2016/PFE/ANATEL/PGF/AGU (peça 88, p. 218): 

218. Outro ponto a ser reavaliado é a inserção, como compromissos de ajustes, de propostas 

que nada mais são do que providencias ordinárias que precisam ser tomadas pela 
prestadora para o atingimento das metas por ela estabelecidas em conjunto com a Anatel. 

219. Desse modo, este órgão de assessoramento jurídico propõe que a área técnica, sem afastar a 
necessária gradação de condutas, revise a distribuição de pesos realizada para a obtenção do 

valor da multa pelo descumprimento das obrigações relativas ao tema Fiscalização . (sem 
grifos no original) 

635. É importante ressaltar que o problema relatado da distribuição do VR no TAC da empresa 

Telefônica é identificado também com relação ao peso dado para as ações referentes aos 
compromissos adicionais, que representam somente 25% do VR, totalizando R$ 715,7 milhões. 
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636. Quando comparado com o percentual dos compromissos de metas-meio, que totalizam 
49% do VR e são menos voltados para o interesse público, a representatividade dos compromissos 

adicionais fica ainda menor. 

637. Vale lembrar que a essência do interesse público do TAC consiste em o Poder Público 
abrir mão diretamente de recursos oriundos de multas para que a prestadora realize investimentos, 

ordinariamente não previstos, em prol da sociedade. Embora a exigência de que a operadora corrija 
sua conduta irregular seja um pré-requisito para o TAC, o ajustamento da conduta já seria exigíve l 

da empresa independentemente do acordo. Isso significa que o maior benefício obtido do TAC é 
justamente a previsão de novos investimentos no setor, ou seja, são os compromissos adicionais que 
a operadora irá realizar.  

638. Dessa forma, o interesse público existente na assinatura do TAC da Telefônica aprovado 
pela Anatel gira, principalmente, em torno dos compromissos adicionais, que devem ser elaborados 

considerando a sua relevância, sendo que suas ações devem ser incentivadas pela agência reguladora.   

639. Pela análise da tabela 5, novamente é possível verificar que a distribuição do VR não foi 
feita de forma equilibrada. Isso porque, conforme dito anteriormente, o peso dado aos compromissos 

adicionais (25% do VR), que são de extrema relevância para o interesse público, corresponde à quase 
metade do peso dado aos compromissos de metas-meio (49% do VR), que são ações estruturais da 

própria empresa, algumas inclusive de menor complexidade, que não necessariamente estão 
diretamente relacionadas com o interesse público. 

640. Dessa forma, constata-se novamente um desvio de objeto na formação do TAC da 

empresa Telefônica, visto que a distribuição do VR e, consequentemente, das multas aplicáveis à 
operadora estimula o cumprimento de ações voltadas para metas-meio em detrimento das ações 
destinadas a atender demandas mais relevantes. 

641. O baixo percentual de 25% de VR previsto para os compromissos adicionais representa 
um risco ainda maior ao interesse público quando comparado com o montante de investimentos 

previstos para o seu cumprimento. 

642. Em resposta à diligencia (peça 45, mídia anexa arquivo “Anexo 1 - Informe 122-2016-
SEI-PRUV-SPR”), a Anatel afirmou que o investimento a ser feito pela operadora para atender os 

compromissos adicionais será de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. Desse modo, ao se comparar o 
percentual de distribuição do VR para os compromissos adicionais (R$ 715,7 milhões ou 25% do 

VR) com o real montante a ser investido pela empresa para cumpri-los (R$ 1,6 bilhão), fica claro o 
desequilíbrio do peso e da relevância atribuídos a essas ações pela Anatel. 

643. Sobre esse ponto, não se pode perder de vista que a parcela do valor de referência prevista 

para uma ação será cobrada, ou executada, pela Anatel caso a prestadora não cumpra aquele 
compromisso e ainda servirá de base para estabelecer multas a serem aplicadas à empresa em caso de 

atrasos. 

644. Soma-se a isso o fato de que, ainda que a operadora descumpra integralmente os 
compromissos adicionais do TAC, que são essenciais para garantir o interesse público do acordo, 

essa irregularidade não resulta, seja durante a vigência do TAC ou no seu término, na execução 
integral do TAC, visto que esses projetos correspondem a somente 25% do valor de referência, não 

sendo aplicável a regra do art. 29 do regulamento de TAC, que define que atrasos ou 
descumprimentos de obrigações correspondentes a mais de 50% do VR resultam em seu 
descumprimento integral do TAC. 

645. Verifica-se, pois, um desvio de finalidade do objeto do TAC da empresa Telefônica 

no que se refere à distribuição do valor de referência do acordo entre os compromissos a serem 

realizados visto que o montante previsto na distribuição do VR permite que a empresa possua 
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mais estímulo para não executar os investimentos e ser penalizada do que de fato cumprir 

aqueles compromissos previstos. 

646. Assim, propõe-se reavalie os percentuais do Valor de Referência (VR) previstos para cada 
compromisso do TAC, dando prioridade e maior relevância aos compromissos adicionais do TAC e, 
principalmente, aos compromissos que correspondem ao ajuste direto de condutas irregulares 

segundo as métricas e metas definidas nos normativos da Anatel, não estando incluídos nesse grupo 
os compromissos de metas-meio, em razão de a situação atual está em desacordo com os princípio s 

da finalidade e interesse público previstos no art. 36 da Resolução 612/2013 e nos arts. 19 e 38 da 
LGT, Lei 9.472/1997. 

647. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.3. Irregularidades na definição e no cálculo do VPL dos compromissos adicionais pactuados  

no TAC da empresa Telefônica 

VII.3.1. Irregularidades e fragilidades do projeto escolhido como compromissos adicionais do TAC 

da Telefônica 

648. O regulamento de TAC da Anatel, Resolução Anatel 629/2013, assim dispõe sobre os 
compromissos adicionais: 

Art. 18. Além do compromisso de ajustamento da conduta irregular, serão estabelecidos 
compromissos adicionais que impliquem benefícios a usuários e/ou melhorias ao serviço, das 
seguintes espécies (...); 

Art. 19. Na execução de projetos, o total de compromissos adicionais assumidos deverá 
corresponder a: 

I - no mínimo, 80% (oitenta por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 

processos administrativos em que haja multa aplicada ou decisão de primeira instância 
proferida; e, 

II - no mínimo, 40% (quarenta por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 

demais casos. 

§ 1º Somente serão admitidos projetos que apresentem Valor Presente Líquido (VPL) 

negativo, a ser apurado conforme metodologia de cálculo usualmente empregada pela Agência. 
(sem grifos no original) 

649. Dessa forma, ao avaliar o TAC da empresa Telefônica, é necessário analisar as condições 
e decisões aprovadas pela Anatel sobre os compromissos adicionais a serem realizados pela 

prestadora. 

650. A proposta de compromissos adicionais analisada pela área técnica da agência se referia 

à realização de investimentos na rede da Telefônica por meio da instalação de armários multisserviços 
(MSAN-FTTC) no estado de São Paulo (peça 93, p. 78). Trata-se de um projeto de tecnologia 
chamado fiber to the curb (FTTC), em que se amplia a capacidade da rede por meio da instalação de 

fibra óptica até o armário ou caixa de distribuição. 

651. A análise da área técnica da Anatel, ao tratar dessa proposta de compromissos adiciona is, 

entendeu como positiva e benéfica a proposta de FTTC (peça 111, p. 23): 

5.69. Este projeto de encurtamento de rede e modernização dos armários é um projeto que 

incrementa a qualidade da oferta de banda larga fixa com impactos, também, na competição.  

(...) 
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5.71. Apesar disso, não se observa, no âmbito da competição, óbice ao projeto apresentado pela 
empresa. Pesa a favor que este Compromisso Adicional vai ao encontro das diretrizes 

estabelecidas para os projetos adicionais, quais sejam, massificação, modernização e 
elevação dos padrões de qualidade. (grifos nossos) 

652. Entretanto, após ser encaminhada ao relator da matéria no Conselho Diretor da Anatel, a 

proposta foi alterada, por solicitação da prestadora. Ou seja, a proposta foi apresentada após finalizado 
o prazo previsto para o período de negociação, o que constitui uma ação incompatível com o 
regulamento de TAC, conforme relatado nas seções I.2 e I.3 da presente instrução.  

653. Dessa feita, os compromissos adicionais passaram a ser exclusivamente a implantação de 
acessos de banda larga em alta velocidade por meio de fibra óptica até as dependências do cliente, 

que é a tecnologia chamada de fiber to the home (FTTH) (peça 93, p. 78). 

654. A nova proposta, ratificada e aprovada pelo relator e pelo Conselho Diretor da Anatel, 
passou a prever as seguintes ações: 

4.2.15.6. A nova proposta consiste em projeto de investimento denominado “Projeto de Ultra 
Banda Larga” (...), consistente na implantação e provimento de acessos de banda larga fixa 

através da tecnologia FTTH (Fiber To The Home) em 100 (cem) municípios dentro (35) e 
fora (65) do estado de São Paulo, incluindo aumento da capacidade do Backbone e acesso em 
alta velocidade. 

4.2.15.7. O projeto prevê a disponibilização de 1.463.790 (um milhão, quatrocentas e sessenta e 
três mil, setecentas e noventa) novas facilidades de banda larga, sendo 420.011 (quatrocentas e 
vinte mil e onze) dentro do Estado de São Paulo (em 35 municípios) e 1.043.779 (um milhão, 
quarenta e três mil, setecentas e setenta e nove) distribuídas em 65 municípios de quatorze estados 
fora de São Paulo.  

655. O relator da matéria, após sua análise, aprovou a proposta de compromissos adiciona is  

de FTTH com base em um comparativo entre o que o país possui atualmente de acessos com essa 
tecnologia e o que a Telefônica estava propondo instalar: 

4.2.15.22. Atualmente o país conta com 1,4 milhão de consumidores com acesso a fibra ótica (até 
seu domicílio), conforme informação obtida nos sistemas da Anatel (por Operadora): 

(...) 

4.2.15.23. A proposta apresentada pela compromissária consiste na disponibilização de 

1,463 milhões de novos acessos o que permitiria, ao final do TAC, dobrar a quantidade de 
consumidores atendidos por essa tecnologia, chegando, assim, a 2,8 milhões de consumidores 
com acesso a essa tecnologia. 

4.2.15.24. Portanto, considero o projeto de ultra banda larga apresentado pela 

compromissária é o tipo de projeto que um instrumento com o TAC deveria custear ou 
fomentar para permitir ao país alcançar um patamar cada vez maior na oferta de serviços 
de banda larga ao maior número possível de consumidores, permitindo, assim, o acesso desses 
à informações, cultura, lazer e oportunidades de trabalho e de crescimento pessoal, profissional e 
econômico que esse tipo de serviço pode possibilitar. (grifos nossos) 

656. Entretanto, entende-se que a avaliação transcrita acima, referendada pelo CD, embora 
esteja correta quanto aos benefícios de ampliação e melhoria dos serviços resultantes de um projeto 

de investimento em FTTH pela prestadora, deixa de levar em consideração o grau de interesse público 
da escolha desse projeto específico em detrimento de outros projetos que poderiam ser realizados 
com esse volume de recursos de que o Poder Público está abdicando. 

657. Conseguir levar a fibra até a casa do cliente é um ideal que as operadoras e a sociedade 
buscam e têm como projeção de futuro. Entretanto, entende-se que priorizá- lo como política pública 

no Brasil não faz sentido se levarmos em consideração a atual situação deficitária de infraestrutura 
do país quanto ao acesso à internet. 
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658. Segundo dados da pesquisa TIC Domicílios 2015, elaborado pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil - CGI (acessado em 30/3/2017 e disponível em 

http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Dom_2015_LIVRO_ELETRONICO.pdf), o 
acesso à internet está disponível em somente 56% dos domicílios urbanos, contra apenas 22% na zona 
rural. Nesse estudo, também são apontadas diferenças regionais relevantes, como, por exemplo, entre 

a região Sudeste, que apresenta 60% de seus domicílios com acesso à rede, e a região Norte, onde a 
taxa é de 35%. 

659. Assim, verifica-se que a definição dos compromissos adicionais do TAC utilizando o 
fornecimento de FTTH atende à demanda de uma região que conta com um elevado percentual de 
acesso e que possui vantagens socioeconômicas suficientes para atrair investimentos, 

independentemente do incentivo pelo Poder Público. A proposta aprovada pelo CD da Anatel 

evidencia, portanto, uma política com um alcance restrito, difícil de compatibilizar com uma 

política pública de um país com as características atuais do Brasil. 

660. A adequação da proposta de compromissos adicionais que visassem a implantação de 
FTTH foi inclusive avaliada por um dos conselheiros da Anatel, que apresentou divergência de 

opinião com o relator da proposta de TAC da Telefônica, no momento da aprovação pelo conselho 
(peça 94, p. 52): 

5.231. O projeto submetido pela área técnica à PFE-Anatel versava sobre a implantação, 
substituição e modernização da rede de acesso multisserviço (MSAN) em municípios do Estado 
de São Paulo, para aumento da capacidade de provimento de banda larga, por meio de tecnologia 
xDSL, em áreas mais distantes das centrais públicas de telefonia. Parte desses armários seriam 
Fiber To The Curb ou Fibert To The Carbinet (FTTC). 

5.232. O projeto trazido à apreciação do Conselho Diretor, por sua vez, consiste na implantação 
e provimento de acessos de banda larga fixa através da tecnologia FTTH (Fiber To The Home) 
em 100 (cem) municípios dentro (35) e fora (65) do Estado de São Paulo, incluindo-se aumento 
da capacidade do backbone e acesso em alta velocidade. 

5.233. Cabe observar que o projeto de implementação de FTTH não consta da lista de 

projetos elegíveis como compromissos adicionais pelo Ato nº 50.004, de 5 de janeiro de 2016, 
cujo rol foi assim determinado: 

(...) 

5.234. Em que pese ao fato de ser possível a apresentação de outros projetos, em razão do disposto 
no parágrafo único do art. 1º do Ato nº 50.004, analisando-se os autos do Processo nº 
53500.013012/201514, verifica-se que a Análise nº 214/2015GCIF, de 13 de novembro de 

2015, da lavra do Relator destes autos, ponderou que a tecnologia FTTC seria mais 

adequada do que a FTTH: 

“4.25. A outra opção que proponho ser adicionada ao rol de projetos estratégicos – 
utilização de fibra ótica nas redes de acesso – complementa a sugestão feita pela SPR de 
uso de fibra no backhaul. 

4.26. Entre as topologias que empregam fibra ótica nas redes de acesso de última 

milha, entendo que as do tipo FTTC (Fiber To The Curb ou Fiber To The Cabinet) 
são mais adequadas à realidade socioeconômica do país, ponderando-se custos de 

implantação e quantidade de pessoas beneficiadas, especialmente quando 
comparadas à opção FTTH (Fiber To The Home). Ademais, também vão ao encontro 
das diretrizes estabelecidas para projetos estratégicos. 

(...).”  

5.235. Há, portanto, uma aparente incongruência entre a aceitação do projeto de FTTH, na 

medida em que o Conselho Diretor, em outra oportunidade, considerou o FTTC mais 
adequado à necessidade brasileira. 
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5.236. Consigno que seria prudente, em razão da substituição total da proposta encaminhada pela 
área técnica e apreciada pela PFE, demonstrar as razões pelas quais o projeto de FTTH seria 
melhor do que o de FTTC, mormente quando houve posicionamento diverso da parte do 
Conselheiro Relator. (sem grifos no original) 

661. Dessa forma, verifica-se que, assim como foi apontado pelo voto divergente à aprovação 

do TAC da Telefônica, o próprio Conselho Diretor da Anatel (incluindo o relator do TAC) já havia 
se pronunciado quanto à ausência de interesse público em projetos com FTTH quando comparado 
com outros projetos a serem executados com aqueles recursos. 

662. Ressalta-se que, conforme relatado anteriormente, as alterações na proposta de 
compromissos adicionais do TAC da Telefônica foram realizadas no âmbito do Conselho Diretor, 

sendo remetido para a área técnica somente para a atualização dos cálculos. Assim, a nova proposta 
e as suas características e impactos não foram objeto de análise pela área técnica, com vistas a avaliar 
o conteúdo alterado, nem pela Procuradoria Especializada junto à Anatel.  

663. A ausência de análise da nova proposta por essas instâncias fragiliza o processo, reduz a 
confiabilidade das informações utilizadas no momento da aprovação da proposta, e ainda pode 

resultar em prejuízos ao interesse público, caso o CD deixe de considerar algum ponto relevante que 
poderia ser visto ou apresentado pelas demais áreas e instâncias. 

664. Diante dos dados apresentados, propõe-se determinar à Anatel que, ao definir os 

compromissos adicionais dos TACs, aprove projetos destinados a garantir o uso dos recursos públicos 
alocados nos acordos em prol da política pública de universalização da banda larga conforme 

estabelecido pelo então Ministério das Comunicações, em consonância com o art. 2º, parágrafo único, 
do Decreto 8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016, o art. 19, §3º, da 
Resolução Anatel 629/2013 e com o princípio do interesse público previsto no art. 36, parágrafo 

único, da Resolução 612/2013 c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

665. Visto que a agência já aprovou o TAC de duas operadoras e com o objetivo de garantir o 

atendimento da determinação proposta anteriormente, também se propõe determinar à Anatel que 
ajuste os projetos dos compromissos adicionais dos TACs já aprovados pela agência de forma a 
atender as condições descritas na determinação anterior, em consonância com o art. 2º, parágrafo 

único, do Decreto 8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016, o 3º do art. 19 da 
Resolução Anatel 629/2013 e com o princípio do interesse público previsto no art. 36, parágrafo 

único, da Resolução 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

VII.3.2. Fragilidades dos critérios objetivos e especificações técnicas das metas dos compromissos 
adicionais do TAC da Telefônica 

666. Outro ponto importante a ser avaliado é a forma como a Anatel definiu e aprovou as 
especificações técnicas previstas no projeto de compromissos adicionais no TAC da Telefônica. 

667. A minuta do TAC assim define o projeto de compromissos adicionais nos seguintes 
termos (peça 96, p. 32): 

Cláusula 5.1. A COMPROMISSÁRIA se obriga a executar os compromissos adicionais, 
consistentes na implantação e  provimento de acessos de banda larga fixa através da 

tecnologia FTTH (Fiber To The Home) em 100 (cem) municípios , relacionados no Anexo E, 
incluindo aumento da capacidade de Backbone e acesso em alta velocidade. 
§2º. A obrigação assumida na presente cláusula observará o cronograma constante da tabela 
abaixo: 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

10 municípios 28 municípios 30 municípios 32 municípios 
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§3º Entende-se por implantação a construção de rede e/ou infraestrutura de telecomunicações, 

resultando na disponibilização de pontos de acesso no território  municipal. (sem grifos no 
original) 

668. Verifica-se que a minuta traz uma descrição ampla e geral sobre o projeto, não havendo 

maiores detalhamentos sobre as metas e mecanismos de controle a serem considerados pela agência 
na avaliação do cumprimento dos compromissos.  

669. Assim, por meio de diligência (peça 73), foi solicitado à Anatel que encaminhasse o 
documento que especifica tecnicamente o projeto dos compromissos adicionais a ser executado pela 
Telefônica e que informasse se as especificações e os detalhes técnicos nele previstos teriam validade 

jurídica para embasar o controle, acompanhamento e sanção das metas.  

670. Em sua resposta, a Anatel afirmou (peça 82): 

3.5. Dessa forma, percebe-se que o compromisso envolve, ao mesmo tempo, o atendimento de 
municípios com provimento de acessos de banda larga fixa através da tecnologia FTTH (Fiber 
To The Home), por meio de construção de rede e/ou infraestrutura de telecomunicações, e que tal 

atendimento envolverá a disponibilização de uma quantidade mínima de portas, com uma 

capacidade mínima, para cada município. 

(...)  

3.9. Ressalta-se, portanto, que deverá constar do Manual um maior detalhamento quanto 

aos critérios objetivos para verificação e atesto da obrigação de ampliação da cobertura da 
rede FTTH, prevalecendo o entendimento de que a infraestrutura para a cobertura dos 

domicílios (acessos) com a rede FTTH corresponde ao compromisso de Home Passed a ser 
cumprido. 

3.10. Destaca-se também que é parte constante do MAF [manual de acompanhamento e 
fiscalização do TAC]: (i) a exigência de apresentação da situação inicial dos municípios 

envolvidos no que concerne a presença de FTTH; (ii) a exigência de apresentação de projeto 

executivo detalhado – cuja execução será acompanhada pari passu pela Agência; e (iii) a 
exigência de relatório certificado demonstrando a efetiva instalação dos equipamentos acordados, 
sua ativação, e disponibilização do acesso a banda larga em todos os municípios considerados, 
assim como da quantidade de portas determinadas no Termo de Ajustamento de Conduta. (sem 
grifos no original) 

671. Assim, a Anatel afirma somente que o atendimento envolverá a disponibilização de uma 
quantidade mínima de portas para cada município e que as especificações e os critérios serão 

definidos posteriormente, com o desenvolvimento de um manual de fiscalização e acompanhamento 
pela agência. 

672. Resta evidente que, apesar de já ter sido aprovado o TAC da empresa Telefônica, a 

Anatel ainda não possui o detalhamento da meta a ser atingida nos compromissos adicionais  

nem das especificações técnicas e critérios objetivos a serem exigidos da operadora.  

673. Aprovar o termo sem essas informações representa uma irregularidade na atuação da 
agência, visto que a falta de transparência e de definição prévia dos critérios e das metas resulta na 

fragilidade do acordo, na possível distorção entre os valores e dispêndios previstos e os que deverão 
ser realizados e, principalmente, na insegurança jurídica do TAC, uma vez que as definições 
posteriores podem gerar conflitos e questionamentos entre as partes, inclusive judiciais. 

674. Como resultado de um bom processo de negociação, é necessário deixar claro, antes da 
assinatura do termo, os dados e critérios objetivos a serem exigidos, como os seguintes exemplos, 

mas não restrito a eles: 

a) se o cumprimento será atestado quando o acesso chegar às facilidades da casa dos 
usuários, dado que o projeto FTTH corresponde à entrega de fibra na casa do cliente; 
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b) se a disponibilização mínima de portas, como afirmou a Anatel, é suficiente para 
considerar cumprido o compromisso; 

c) qual a capacidade mínima das portas que será admitida como cumprimento efetivo da 
implantação do acesso; 

d)  quais localidades, regiões e bairros de cada um dos cem municípios terão seu 

atendimento aceito como meta dos compromissos adicionais; 

e) se deverá ocorrer o fornecimento dos acessos independentemente de haver demanda 

de clientes dispostos a custear o novo serviço; 

f) se, ao avaliar o VPL dos compromissos adicionais, foram consideradas todas as 
receitas ou os gastos existentes, como o possível fornecimento de equipamentos em comodato para 

os clientes finais; etc. 

675. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que estabeleça na minuta a ser assinada 

todos os critérios objetivos e as especificações técnicas das metas a serem exigidas da operadora no 
cumprimento dos compromissos adicionais, seja no projeto de Fiber-to-the-home (FTTH) seja em 
qualquer outro escolhido, em razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 13, incisos I a 

VII, da Resolução Anatel 629/2013 e com os princípios do interesse público, da eficiência e da 
segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 

da LGT, Lei 9.472/1997. 

VII.3.3. Irregularidades na definição das localidades a serem atendidas nos compromissos adicionais 
do TAC da Telefônica 

676. Além da escolha da tecnologia do projeto apresentado para os compromissos adiciona is 
do TAC em referência, é necessário avaliar também outros aspectos dessa decisão. 

677. Inicialmente, pelo fato de o Brasil ter dimensões continentais e uma infraestrutura de 

banda larga deficitária e desigual quando comparadas as suas diversas regiões, é importante que os 
incentivos promovidos pelo Poder Público foquem em localidades em que não há interesse comercial 

de atendimento pelas prestadoras de telecomunicações em um futuro próximo. 

678. Assim, conforme já citado no presente relatório, embora projetos com tecnologia FTTH 
representem, de fato, melhorias nas redes de telecomunicações, a própria Anatel, ao designar os 

projetos prioritários no Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), entendeu que eles não devem 
compor a lista de ações prioritárias do Poder Público ao destinar o uso recursos públicos. Isso porque, 

além do custo de oportunidade de deixar de aplicar esses valores em projetos que atendam municíp io s 
remotos, sem infraestrutura e sem interesse comercial das prestadoras, o projeto com FTTH benefic ia 
a operadora, porque possui um grande apelo comercial e um público-alvo com poder aquisitivo maior, 

representando maior rentabilidade do projeto, sem que seja garantido o interesse público. 

679. Tal benefício fica ainda mais evidente ao se levar em consideração a prática comum das 

operadoras em fornecer aos clientes pacotes de serviços (conhecidos como combos) que englobam 
diversos produtos ofertados pela empresa e que são impulsionados justamente pelo fornecimento de 
acesso à internet a alta velocidade. 

680. Ao avaliar o mapa apresentado pela Anatel que demonstra a escolha dos municípios a 
serem atendidos pelo projeto do TAC da Telefônica, fica bastante claro que estão sendo priorizadas 

regiões do país com menos carência de infraestrutura (peça 137, p. 1). 

681. Verifica-se que estão sendo privilegiados projetos que atendem localidades nas regiões 
Sul e Sudeste do país, que possuem maior infraestrutura e um índice de desenvolvimento maior, em 

detrimento de regiões mais deficitárias de rede de telecomunicações, como Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. 
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682. Esse fato fica ainda mais evidente ao se analisar a lista de municípios (peça 137, p. 2), 
visto que, apesar de muitos serem considerados municípios pequenos, estão listadas algumas capitais 

e outras localidades que possuem grande potencial comercial para a prestadora, como, por exemplo, 
cidades turísticas, localidades consideradas polos tecnológicos e cidades geograficamente bastante 
próximas de regiões industriais. 

683. Está em andamento na Anatel o processo de revisão do Plano Geral de Metas de 
Competição (PGMC), aprovado pela Resolução Anatel 600, de 8 de novembro de 2012, que dispõe 

sobre o incentivo e a promoção da competição livre, ampla e justa no setor de telecomunicações 
(processo Anatel 53500.207215/2015-70). 

684. Embora a revisão ainda esteja em andamento, é possível fazer uma análise preliminar 

entre a proposta de PGMC da Anatel e os municípios considerados como compromissos adicionais 
do TAC da Telefônica. 

685. Na minuta de Resolução do PGMC em consulta pública está previsto que (disponível em 
https://sei.anatel.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?tQtlDB84dQL
5PAkxBvInlLtS4jaiW8RP8B5qu5g4w0bN35Nq3mp4pClnugH0zwUH8aMWwgv3Dl7cHaAFPqL

PzA, e acessado em 10/2/2017): 

Art. 4ºA. A Anatel poderá estabelecer obrigações diferenciadas com base no nível de competição 
de mercados de varejo ou atacado, identificados nos estudos conduzidos segundo as diretrizes do 
Anexo I e categorizados da seguinte forma: 

I – Categoria 1: competitivos, ou seja, que não requerem a aplicação de Medidas Regulatórias 
Assimétricas; 

II – Categoria 2: potencialmente competitivos a partir da aplicação de Medidas Regulatórias 
Assimétricas mínimas; 

III – Categoria 3: pouco competitivos , ou seja, potencialmente competitivos a partir da aplicação 
de Medidas Regulatórias Assimétricas mais severas que aquelas da Categoria 2; 

IV – Categoria 4: não competitivos, ou seja, onde Medidas Regulatórias Assimétricas não são 
suficientes para, no médio prazo, promover a competição. (grifos nossos) 

686. Buscou-se fazer um comparativo entre os municípios escolhidos no TAC para a 
implantação de FTTH como compromisso adicional e a categoria em que eles estariam inseridos 
segundo a análise de competitividade prevista na proposta do PGMC, conforme gráfico abaixo, 

elaborado a partir dos dados na peça 137, p. 3. 

Figura 6 –Percentual dos municípios do TAC da Telefônica em cada categoria do PGMC 

 
Fonte: peça 137, p. 3 

687. Verifica-se que 48% dos municípios escolhidos pela Telefônica e aprovados pela 

Anatel se encontram em regiões competitivas ou com bom potencial competitivo, às quais, 
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segundo a agência, seria necessária somente a aplicação de medidas regulatórias assimétricas 

mínimas.  

688. Além disso, verifica-se que nenhum dos municípios incluídos no TAC pertence à 
classificação 4, referente a regiões não competitivas em que, segundo a Anatel, as medidas 
regulatórias assimétricas não são suficientes para, no médio prazo, promover a competição, de forma 

que se torna necessária a atuação direta de incentivo do Poder Público.  

689. Assim, constatou-se novamente que o ente público, após optar por abdicar de recursos 

públicos com vistas a incentivar ações de investimentos no setor de telecomunicações, não está 
priorizando ações em localidades mais deficitárias de infraestrutura, resultando em um possível 
prejuízo ao interesse público. 

690. Também foi feita uma análise com vistas a avaliar o nível de desenvolvimento dos 
municípios a serem atendidos nos compromissos adicionais do TAC da Telefônica. Utilizou-se como 

base o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), um indicador produzido pelo PNUD 
Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro adaptando do IDH Global e utilizando os dados dos censos 
demográficos do IBGE (acessado em 19/4/2017 e disponível em 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/). 

691. O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano de um município, conforme escala abaixo: 

Figura 7 – Escala dos níveis de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

Fonte: disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/idhm/ e acessado em 19/4/2017. 

692. Ao comparar os municípios selecionados nos compromissos adicionais do TAC da 
Telefônica, constatou-se que nenhum dos municípios está classificado nas faixas de “baixo 
desenvolvimento” e nem de “muito baixo desenvolvimento”. Além disso 89% das localidades 

possuem alto desenvolvimento, conforme gráfico abaixo (peça 137, p. 4): 

Figura 8 – Classificação dos municípios dos compromissos adicionais do TAC da 

Telefônica conforme Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 
Fonte: peça 137, p. 4 

Médio desenvolvimento Alto desenvolvimento

Muito alto desenvolvimento
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693. Novamente, fica claro que a escolha dos municípios a serem atendidos pelos 
compromissos adicionais do TAC da Telefônica prioriza localidades que possuem um nível de 

desenvolvimento maior e mais avançado, em detrimento de regiões deficitárias, o que benefic ia 
indevidamente a prestadora e representa um possível prejuízo ao interesse público do acordo. 

694. Ressalta-se que a minuta de TAC do termo da empresa Telefônica ainda prevê, sobre os 

compromissos adicionais (peça 96, p. 33): 

§6º. A COMPROMISSÁRIA poderá substituir município, ou qualquer conjunto de 

municípios, integrante(s) do Anexo E por outro município, ou conjunto de municípios, desde 

que o VPL (com multiplicador) para tal município ou conjunto de municípios seja igual ou 
mais negativo do que aquele para o(s) municípios substituídos, considerados os parâmetros 
econômicos e metodologia de cálculos dos planos de negócios acordados na data de assinatura do 
TAC, mediante notificação da ANATEL. 

695. Assim, de forma a agravar ainda mais o problema relatado na presente seção quanto aos 

compromissos adicionais do TAC da Telefônica, a empresa ainda poderá mudar, a qualquer 

momento, os municípios listados no termo, o que traz ainda mais insegurança do acordo quanto 

à garantia de interesse público na escolha das localidades . 

696. Observa-se que, ainda que a minuta exija que, em caso de troca de município, o valor do 
projeto novo deva ser igual ou superior ao original, não detalha as especificações técnicas dos acessos 

a serem fornecidos. Assim como foi relatado na seção anterior do presente relatório, não estão claras 
informações como, por exemplo, a localização ou os bairros que possuem prioridade no fornecimento 

dos serviços. Dessa forma, faltam mecanismos que garantam que estejam sendo selecionadas 
localidades com mais carência de infraestrutura e mais compatíveis com o interesse público do 
acordo.  

697. Por conseguinte, a prestadora pode optar por um projeto cujos dispêndios sejam 
significativos e equivalentes ao do município original, porém localizado em regiões de maior 
interesse comercial do que as demais, o que iria de encontro com a política pública de redução de 

desigualdades regionais. Não há, pois, garantia de que a infraestrutura custeada com os recursos 
públicos seja implantada em bairros mais carentes e necessitados. 

698. A falta de especificações permite inclusive que fosse válido, como cumprimento do 
compromisso, o mero atendimento do município listado, ainda que para isso a empresa tenha 
simplesmente lançado uma rede redundante em bairros de maior atratividade econômica, como forma 

de disputar o mercado. Nesse caso, ainda que a medida traga ganho da competição entre operadoras, 
fica claro que ele não cumpre o objetivo da política pública de universalizar a banda larga em locais 

desprovidos de infraestrutura, pois levaria a infraestrutura resultante de compromissos adicionais a 
cidadãos que já possuem acesso à internet, não contribuindo para o aumento do acesso à rede em 
nosso país, por meio de infraestrutura e banda larga.  

699. Ressalta-se que, no âmbito do TAC, se trata da implantação de uma infraestrutura a ser 
construída ou expandida por meio de recursos públicos e que, por isso, deve atender ao interesse 

público. Dessa forma, não é relevante se a localidade a ser atendida possui demanda de usuários 
interessados em pagar pelo serviço, visto que esse não constitui o objetivo primordial dos 
compromissos adicionais. 

700. Conforme dito nos parágrafos anteriores, a troca posterior à assinatura do contrato dos 
municípios e das regiões que deverão ser atendidas só deve ser admitida em casos pontuais e com 

uma motivação clara. Ainda assim, não basta apenas a equivalência entre o estudo financeiro do 
projeto original e o do novo investimento, ou seja, não basta que ambos tenham Valores Presentes 
Líquidos (VPL) negativos correspondentes. É necessário que o perfil e as características do novo 

local a ser atendido (como a carência de infraestrutura, por exemplo) sejam equivalentes ou até mais 
deficientes do que a região prevista originalmente como meta.  
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701. Por exemplo, ainda que o dispêndio final dos dois projetos fosse o mesmo, não seria 
aceitável a troca do fornecimento de um acesso à internet em um município classificado como 

categoria 4 do PGMC (com custo de atendimento alto) pelo fornecimento de um acesso em um 
município de categoria 1, com maior capacidade para compensar a redução do custo de atendimento 
da nova localidade. 

702. O objetivo dos compromissos adicionais (e também do TAC) não é puramente a 
realização de investimentos, mas sim a sua aplicação em locais que mais necessitam de recursos 

públicos, como prevê o próprio Decreto 8.776/2016 do Programa Brasil Inteligente.  

703. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que, ao definir os critérios objetivos e 
as especificações técnicas das metas a serem exigidas das operadoras no cumprimento dos 

compromissos adicionais, inclusive para os acordos já aprovados e que deverão ser revistos, que 
estabeleça detalhadamente as regiões e, preferencialmente, os bairros que serão considerados 

prioritários e aceitáveis como localidades a serem atendidas pelos compromissos, em consonância 
com o art. 13, incisos I a IV, da Resolução Anatel 629/2013 e com os princípios do interesse público, 
da eficiência e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 

612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 

704. Considerando que foi verificado que há a possibilidade de futuros requerimentos por parte 

da operadora em alterar as localidades a serem atendidas, propõe-se também determinar à Anatel que 
em casos de repactuação dos TACs devido a caso fortuito ou força maior ou à alteração nos 
normativos que impactem nas metas do acordo, inclua nas minutas de TAC cláusula que estabeleça 

que a troca dos municípios e das regiões a serem atendidos pelos compromissos do TAC, sejam eles 
de ajustamento de conduta ou compromissos adicionais, só será admitida após análise pela Anatel e 
desde que a mudança esteja devidamente motivada e haja compatibilidade entre os investimentos 

previstos para ambos os projetos e entre as características sociais e de infraestrutura existente entre a 
localidade nova e a originalmente prevista, em respeito aos princípios de interesse público e de 

segurança jurídica, previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 
da LGT, Lei 9.472/1997. 

705. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 

atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.3.4. Ausência de justificativa da existência de interesse público em atribuir os percentuais 

máximos de desconto aos compromissos adicionais do TAC da Telefônica 

706. O regulamento de TAC da Anatel prevê: 

Art. 19. Na execução de projetos, o total de compromissos adicionais assumidos deverá 
corresponder a: 

I - no mínimo, 80% (oitenta por cento) do Valor de Referência do TAC , em relação aos 
processos administrativos em que haja multa aplicada ou decisão de primeira instância proferida; 
e, 

II - no mínimo, 40% (quarenta por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 
demais casos. 

§ 1º Somente serão admitidos projetos que apresentem Valor Presente Líquido (VPL) negativo, a 
ser apurado conforme metodologia de cálculo usualmente empregada pela Agência. 

(...) 

Art. 20 - Na concessão temporária de benefícios diretos a usuários , o total de compromissos 
adicionais assumidos deverá corresponder a: 
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I - no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 
processos administrativos em que haja multa aplicada ou decisão de primeira instância proferida; 

II - no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do Valor de Referência do TAC, em relação aos 
demais casos. (sem grifos no original) 

707. Assim, o regulamento de TAC (RTAC) define que os compromissos adicionais deverão 

ser estabelecidos pela Anatel a partir de um percentual mínimo determinado no regulamento, que 
depende do tipo de processo administrativo e do tipo de compromisso a ser assumido.  

708. Considerando que o ajustamento de conduta trata de correções que as operadoras já eram 

obrigadas a fazer por força dos normativos vigentes, o interesse público dos TACs reside no fato de 
que o Poder Público irá abdicar dos recursos das multas em troca da realização de ações e 

investimentos que beneficiam a sociedade, ou seja, os compromissos adicionais.  

709. Assim, ao aceitar, por meio dos incisos I e II dos arts. 19 e 20 do RTAC, que o valor dos 
compromissos adicionais sejam menores do que o valor de referência do TAC (que corresponde ao 

valor das multas incluídas no acordo), a Anatel permite que, discricionariamente, seja reduzido o 
valor dos projetos a serem feitos nos compromissos adicionais, parcela do TAC vinculada diretamente 

ao interesse público.  

710. Assim, essa redução prevista pelo regulamento de TAC representa um risco para os TACs 
conduzidos pela Anatel, visto que há um possível prejuízo ao interesse público do acordo, já que as 

multas estão sendo trocadas por compromissos que não possuem valores equivalentes à elas. 

711. Não foram identificados as motivações e os estudos que fundamentaram a opção da 

agência em permitir que os compromissos adicionais possuíssem um valor menor do que o valor das 
multas incluídas no TAC. Constatou-se, inclusive, que a versão do regulamento de TAC que foi para 
consulta pública não possuía qualquer previsão do tipo para os compromissos adicionais, chamados 

anteriormente de Plano de Ação Adicional (acessado em 4/5/2017 e disponível em 
https://sistemas.anatel.gov.br/SICAP/comum/VerificaArquivoAberto.asp?CodDocumentoProcesso

=4088845&idArquivo=597329). 

712. Diante do exposto, propõe-se determinar à Anatel que justifique a motivação e os critérios 
utilizados para fundamentar a permissão dada pela agência nos arts. 19 e 20 da Resolução Anatel 

629/2013 para que o valor dos compromissos adicionais possa ser inferior ao valor das multas 
incluídas nos TACs, esclarecendo também os critérios e estudos feitos para calcular os percentuais 

estabelecidos nos referidos dispositivos, por a situação atual estar em desacordo com os princípios da 
legalidade, da motivação e do interesse público previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c o art. 36 da 
Resolução Anatel 612/2013 e os arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997. 

713. Sobre o caso concreto da Telefônica, foi feita uma análise dos valores do referido TAC, 
obtidos após a atualização pela área técnica da agência dos valores e das mudanças determinados pelo 

Conselho Diretor da agência na aprovação do acordo, em que verificou-se que os mínimos exigidos 
são: 

Tabela 7 – Valor mínimo para os compromissos adicionais do TAC da Telefônica: 

Mínimos dos Compromissos Adicionais  

Valor aplicado atualizado  R$ 892.525.932,78  Valor aplicado atualizado  R$ 1.970.354.386,42  

Limite mínimo previsto no Art. 19, 

inciso I, do RTAC 
80% 

Limite mínimo previsto no Art. 

19, inciso I, do RTAC 
40% 

Limite mínimo do compromisso 

adicional para multas aplicadas  
 R$ 714.020.746,23  

Limite mínimo do compromisso 

adicional para multas aplicadas  
 R$ 788.141.754,57  

VALOR MÍNIMO EXIGIDO DOS COMPROMISSOS ADICIONAIS  R$ 1.502.162.500,79  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados presentes na peça 45, mídia anexa arquivo “ Anexo I – SEI 1055200” 

714. Assim, considerando o desconto máximo permitido pelo regulamento, o valor de projeto 

de compromissos adicionais deve igual ou superior a R$ 1,502 bilhão. 
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715. O projeto aprovado pela Anatel possui um valor aproximado de R$ 1,66 bilhão (peça 93, 
p. 80), ou seja, somente R$ 163 milhões a mais que o desconto máximo permitido. Isso significa que, 

em um amplo universo de escolha de valores de projetos a serem escolhidos, a Anatel optou em 

aprovar os compromissos adicionais da empresa Telefônica dando praticamente o desconto 

máximo permitido, sem que houvesse uma motivação clara para esse benefício dado à 

operadora. 

716. A escolha da agência, por intermédio do seu Conselho Diretor, em dar os descontos 

máximos e a ausência de motivação para essa decisão foram objetos de críticas pela própria área da 
Anatel (peça 111 p. 25-27): 

5.84. Ocorre que o TAC é instrumento que pode ser utilizado como incentivo a investimentos em 
regiões com maior déficit de infraestrutura e serviços, ou seja, regiões que, por não serem 
atrativas, dificilmente serão atendidas com alta tecnologia. E esta possibilidade, a de alcançar 
estas regiões, pode se concretizar neste momento, fazendo do TAC a ponte para se chegar até 
elas. 

(...) 

5.86. Diante do exposto, propõe-se que, para os compromissos adicionais até o momento 

apresentados, sejam conferidos menores descontos de multa, de forma a motivar a 

Telefônica a investir em municípios que demandam mais a sua presença, por se tratarem de 
áreas carentes de infraestrutura. A seguir, será detalhada proposta da área técnica para a 
concessão gradual de descontos em relação ao valor de referência do TAC e em sintonia com o 
disposto no artigo 19 do RTAC. (sem grifos no original) 

717. A admissão, pela Anatel, de proposta próxima ao desconto máximo permitido pelo 
regulamento se torna ainda mais inadequada ao se levar em consideração o projeto de FTTH e as 
localidades a serem atendidas por ele. 

718. Conforme dito na seção anterior do presente relatório, os municípios selecionados no 

TAC da Telefônica a serem atendidos pelos compromissos adicionais não atingem as localidades  

e regiões com maior deficiência de infraestrutura no país e ainda possuem um potencial 

comercial para a prestadora, contrariando o próprio Decreto 8.776/2016, que institui o Programa 
Brasil Inteligente. 

719. Ora, a não priorização nos compromissos adicionais das localidades mais remotas e com 
infraestrutura mais precária (ou até inexistente), sendo atendidas localidades de maior interesse 

comercial da prestadora, é mais uma razão para que não sejam permitidos os descontos máximos do 
regulamento, evitando um prejuízo do interesse público no acordo. 

720. Dessa forma, propõe-se determinar à Anatel que apresente justificativa ao TCU para o 

desconto dado pela agência ao total dos compromissos adicionais do TAC da Telefônica, tendo em 
vista o fato de que os municípios escolhidos apresentam características comercialmente atraentes para 

a operadora, o que foi verificado pelo IDH elevado da maioria dos municípios e pela classificação do 
nível de competitividade dado a eles pela Anatel na proposta do Plano Geral de Metas de Competição 
(PGMC), com potencial prejuízo ao interesse público previsto no art. 15 da Resolução Anatel 

629/2013 e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, 
Lei 9.472/1997. 

721. Além disso, visto que estão em andamento na agência negociações de outros TACs, 
propõe-se dar ciência à Anatel sobre o seu dever legal de apresentar a motivação para seus atos 
administrativos de forma fundamentada, principalmente com relação a decisões que resultem em 

redução de benefícios ao interesse público, como a aplicação de descontos nos valores a serem 
investidos pelas celebrantes de TAC, em consonância com o previsto no art. 36, parágrafo único, da 

Resolução Anatel 612/2013 e no art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999. 
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VII.3.5. Irregularidades e fragilidades do procedimento de cálculo e aprovação do VPL dos 
compromissos adicionais do TAC da Telefônica 

722. O regulamento de TAC (RTAC) dispõe sobre os compromissos adicionais: 

Art. 19. Na execução de projetos, o total de compromissos adicionais assumidos deverá 
corresponder a: 

(...) 

§ 1º Somente serão admitidos projetos que apresentem Valor Presente Líquido (VPL) 

negativo, a ser apurado conforme metodologia de cálculo usualmente empregada pela 
Agência. 

§ 2º No caso deste artigo, o montante dos compromissos adicionais assumidos no TAC 

corresponderá ao valor absoluto do Valor Presente Líquido (VPL) de cada projeto 
multiplicado pelo respectivo fator de redução de desigualdades sociais e regionais  e de 
execução de projetos estratégicos, que variará entre 1 (um) e 2 (dois). (grifos nossos) 

723. Dessa forma, cabe à Anatel, por meio de metodologia usualmente usada na agência, 
calcular os dispêndios e os investimentos a serem realizados como compromissos adicionais, bem 
como as receitas e os benefícios, garantindo que a análise financeira tenha um VPL negativo, ou seja, 

que sejam projetos que representem ônus às operadoras. 

724. Ao aprovar o TAC da empresa Telefônica, a Análise 108/2016-SEI-IF (peça 93), que 

relatou a proposta de aprovação do referido acordo e que foi referendada pelo Conselho Diretor da 
Anatel no Acórdão Anatel 422/2016, afirmou: 

4.2.15.12. Em atendimento à minha solicitação, a SPR elaborou o Informe nº 
122/2016/SEI/PRUV/SPR, de 19/10/2016, apresentando a seguinte análise: 

(...) 

3.31. Neste sentido, a Telefônica embasou seus cálculos nas mesmas premissas gerais 
utilizadas pela Anatel. Ou seja, elaborou planilha de cálculo a partir de modelagem 
econômica baseada no método de cálculo do Valor Presente Líquido do fluxo de caixa 
livre do projeto no horizonte de 10 anos. 

3.32. Especificamente em relação ao projeto apresentado pela Telefônica, de 
implantação de acesso local com fibra ótica até a casa do assinante (FTTH), a Agência 

não possui os elementos de custos necessários para a sua mensuração, já que, nem no 

modelo de custos, nem nos editais de licitação, são calculadas redes de fibra ótica 

urbanas. No entanto, a Anatel recebeu do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações MCTIC, por meio do Ofício nº 39225/2016/SEIMCTIC, 

"modelo técnico econômico elaborado pela empresa Advisia OC & C Strategy 
Consultants com base no Edital Unesco 0047/2014", capaz de estimar a necessidade 

de aporte de recursos públicos para viabilizar o modelo de negócio de prestadoras de 
serviço de acesso à banda larga fixa e móvel, a taxas de retorno de mercado, para que 
sejam atingidas metas de políticas públicas de cobertura e penetração para diferentes 
tecnologias. 

(...) 

3.34. Em ambos os casos, as variáveis de cálculo apresentam similaridades, tanto que os 
resultados são próximos. O cálculo do VPL realizado pela Telefônica resultou em um 
valor negativo de R$ 619.485.898,67 para os municípios do Estado de São Paulo e de 

R$ 1.045.694.164,22 para os demais municípios, totalizando R$ 1.665.180.062,89 (um 
bilhão, seiscentos e sessenta e cinco milhões, cento e oitenta mil, sessenta e dois reais e 
oitenta e nove centavos), contra o valor de R$ 1.601.921.321,00 (um bilhão, seiscentos 

e um milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais), apurado pelo 

modelo de cálculo elaborado pela consultoria . (sem grifos no original) 
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3.35. A proximidade entre os resultados obtidos por planilhas de cálculo diferentes, 
reforçam a similaridade das premissas de cálculo utilizadas e permitem a validação dos 
seus resultados. Sugere-se, assim, a utilização do valor encontrado por meio da planilha 
fornecida pelo Ministério, qual seja, R$ 1.601.921.321,00 (um bilhão, seiscentos e um 
milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais), por apresentar 
elementos de custos apurados por consultoria especializada contratada para este fim e 
estar amparada em dados fornecidos pela própria Agência . 

4.2.15.20. Diante do exposto, considero que a proposta apresentada pela compromissária 

tem possibilidade de atender plenamente as premissas estabelecidas no Regulamento de 
TAC. (...) (sem grifos no original) 

725. Algumas importantes informações da referida análise merecem destaque.  

726. Primeiramente, verificou-se que o VPL negativo apresentado pela empresa Telefônica 
correspondia a R$ 1,66 bilhão e o VPL negativo aprovado pela Anatel foi de R$ 1,60 bilhão. Pela 

proximidade dos números, a Anatel considerou que a proposta apresentada pela Telefônica atendia 
plenamente as premissas do regulamento, optando por ficar com o estudo financeiro da agência. 

727. Constatou-se também que a Anatel, contrariando o regulamento de TAC que exige o uso 

“metodologia usualmente empregada pela agência”, optou por avaliar o VPL do projeto utilizando, 
pela primeira vez, ferramenta criada por uma consultoria contratada pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) para outros fins que não têm relação com os TACs.  

728. A agência justificou sua opção por não ter “os elementos de custos necessários para a 
mensuração”. Entretanto, entende-se que tal justificativa não é suficiente para esclarecer a escolha 

pelas razões descritas a seguir. 

729. A Anatel possui um modelo de custos detalhado, elaborado inclusive com o apoio da 

consultoria da União Internacional de Telecomunicações (UIT), cujo objetivo é justamente permitir 
“acesso a informações de custos das diferentes áreas de negócio e linhas de produtos das prestadoras 
de serviços de telecomunicações, o que contribuirá para o aperfeiçoamento da regulação do setor 

como um todo”, como afirma a própria Anatel em seu site (acessado em 3/4/2017 e disponível em 
http://www.anatel.gov.br/setorregulado/modelo-de-custos).  

730. Dessa forma, o modelo de custos adotado usualmente pela agência foi desenhado de 
forma a avaliar o setor como um todo, incluindo as diferentes formas de atendimento dos clientes, de 
maneira que a ferramenta poderia auxiliar na avaliação do TAC, ainda que fosse necessário 

complementar o estudo com dados de outras fontes. 

731. Além disso, em diversas interações com o TCU, como na aprovação de licitações de 

outorgas, por exemplo, a Anatel demonstrou ter o domínio da metodologia de cálculo de fluxo de 
caixa de investimentos das operadoras, inclusive possuindo uma significativa base de dados para a 
realização de tais cálculos, não sendo necessária uma consultoria externa para tal avaliação. 

732. A opção pelo uso da ferramenta nova da consultoria do MCTIC é ainda menos justificáve l 
ao se considerar que a Anatel possui todos os instrumentos necessários para levantar informações e 

ter acesso aos dados de custos de rede tanto das operadoras como dos elementos e equipamentos do 
setor.  

733. Ressalta-se que a decisão por inovar e fazer uso de nova metodologia foi tomada em um 

processo de TAC cujos compromissos adicionais correspondem a R$ 1,6 bilhão. Pela elevada 
materialidade, esperava-se zelo e prudência por parte da agência. 

734. A escolha de uma nova metodologia de cálculo do VPL dos investimentos de 
compromissos adicionais do TAC, além de ir de encontro com o art. 19, § 1º, RTAC, fragiliza o 
estudo e os resultados obtidos pela Anatel, visto que foi adotada ferramenta que nunca havia sido 

utilizada pela agência, potencializando os riscos de erros e possível adoção de premissas inadequada s, 
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não submetida ao processo de consulta pública da sociedade, diferentemente do que foi feito com o 
modelo de custos da agência. 

735. Dessa forma, propõe-se recomendar à Anatel adotar, em qualquer TAC conduzido pela 
agência, os procedimentos, as regras e as metodologias usuais e já de domínio da agência para o 
cálculo do VPL dos investimentos de compromissos adicionais, evitando que novas metodologias 

sejam testadas diretamente em casos concretos, sem passar pelos procedimentos normais da agência, 
conforme previsto no art. 19, § 1º, da Resolução Anatel 629/2013. 

736. Com vistas a avaliar o que foi calculado pela agência para o TAC da Telefônica foram 
feitas diversas solicitações de informações à Anatel, a saber. 

737. Em 21/10/2016 (peça 28), foi feita diligência ao órgão regulador solicitando, entre outras 

informações, a proposta final apresentada pela Telefônica (e aquelas referentes aos demais TACs 
aceitos pela Anatel), a proposta final aceita pela área técnica juntamente com a análise que a aceitou, 

o parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, as análises feitas pelos membros do 
Conselho Diretor e a proposta aprovada pelo CD. 

738. Diante da resposta da agência, constatou-se que ainda faltavam informações para 

subsidiar a presente análise, de forma que, por meio de nova diligência (peça 37), realizada em 
7/12/2016, foram questionadas informações específicas sobre o TAC da Telefônica, a seguir 

detalhadas: 

a.3) As cidades escolhidas pela Vivo para serem atendidas pelos compromissos adicionais 
propostos no TAC já foram abrangidas por outro projeto ou política pública de fomento ao 
investimento em telecomunicações?  

a.4) Caso afirmativo:  

(..) 

a.4.3) de que forma a Anatel considerou o impacto desse projeto/política na sua análise sobre 

o Valor Presente Líquido (VPL) do compromisso adicional apresentado pela Vivo?  

b) encaminhe os seguintes documentos:  

b.1) Informe nº 122/2016/SEI/PRUV/SPR, de 19/10/2016, contendo todos os seus anexos;  

b.2) Ofício nº 39.225/2016/SEI-MCTIC, contendo todos os seus anexos, inclusive o "modelo 

técnico-econômico elaborado pela empresa Advisia - OC & C Strategy Consultants com 
base no Edital Unesco 0047/2014”;  

b.3) planilhas que demonstrem o cálculo realizado pela Anatel do VPL dos compromissos 

adicionais propostos pela Vivo e aprovados na minuta de TAC pelo Conselho Diretor; (...) 
(grifos nossos)  

739. Assim, foi solicitado que a Anatel encaminhasse o cálculo do VPL realizado pela agência 
na minuta de TAC aprovada pelo CD da Anatel. Além disso, solicitou-se que fosse encaminhado 

também o modelo técnico-econômico da consultoria do MCTIC e que fossem apresentados 
esclarecimentos sobre o tema. 

740. Embora os ofícios encaminhados ao TCU pela Anatel (peças 45-47) apresentassem 

algumas respostas quanto aos pontos questionados na diligência, incluindo o cálculo do VPL, 
verificou-se que as planilhas encaminhadas pela agência não permitiam a visualização e o 

rastreamento de todos os dados utilizados nos cálculos, de forma que foi necessária nova diligênc ia 
(peça 54): 

Ante ao exposto, propõe-se, preliminarmente, (...) a realização de diligência à Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) para que, no prazo de cinco dias úteis, encaminhe as planilhas, 

com fórmulas discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou qualquer forma de 

bloqueio aos cálculos, e com a descrição do inter-relacionamento das planilhas 
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apresentadas, que demonstrem o cálculo realizado pela Anatel do VPL dos compromissos 
adicionais propostos pela Vivo e aprovados na minuta de TAC pelo Conselho Diretor. 

741. Todavia, os dados encaminhados pela agência entre 20/12/2016 e 14/2/2017 (peças 45, 

46, 47, 62, 63, 66-70), em resposta ao TCU, ainda não apresentaram todos os dados e esclarecimentos 
solicitados. 

742. Dessa forma, foi necessário reiterar, por meio da quarta diligência em 13/3/2017, os 
requerimentos de informações sobre os dados faltantes do VPL dos compromissos adicionais do TAC 
da Telefônica. Solicitou-se que fossem encaminhados os documentos complementares e, 

principalmente, que fossem explicadas diversas premissas utilizadas no cálculo e identificadas pelo 
TCU (peça 73, p. 1-3): 

a) em relação ao fluxo de caixa para calcular o VPL do compromisso adicional do TAC da 
Telefônica, justifique: 

a.1) o período de dez anos para o fluxo de caixa; 

a.2) a ausência de recebimento pela prestadora de receita referente ao projeto do TAC nos dois 
anos iniciais; 

a.3) o início do cálculo do fluxo de caixa no ano de 2015, ou seja, no mínimo dois anos antes da 
efetiva assinatura do TAC entre a Anatel e a Telefônica; 

a.4) a implantação da infraestrutura distribuída regionalmente em granulação inferior a informada 
pela prestadora e prevista na minuta de TAC, ou seja, a adoção de setores censitários para modelar 
a cobertura dos municípios pactuados; 

a.5) o mesmo preço de comercialização para todas as cidades do país e todas as prestadoras, 
variando somente em função da velocidade contratada; 

b) com relação à taxa de desconto utilizada no cálculo do fluxo de caixa, WACC real: 

b.1) esclareça o valor utilizado de 3,29% de WACC real, apresentando o embasamento científico-
matemático e a justificativa das premissas utilizadas, incluindo a abrangência das séries históricas 
utilizadas tanto para o cálculo do WAAC nominal utilizado quanto o cálculo do IST considerado; 

b.2) informe se já há valor calculado para o WACC em 2016; 

b.3) esclareça se, ao adotar apenas o valor do IST do exercício de 2015, ao invés de, por exemplo, 
considerar uma média de um período compatível com o WACC, a Anatel considerou que o ano 
de 2015 foi um ano atípico em relação à série histórica do IST, de forma que a utilização desse 
valor pode acarretar em distorções nos resultados do fluxo de caixa com relação ao que pode 
ocorrer na realidade; 

c) com relação às demais premissas, esclareça: 

c.1) quais são os critérios utilizados na ponderação da implantação da infraestrutura nas cidades 
selecionadas pela Telefônica, e como a taxa de cobertura prevista para cada região de cada cidade 
a ser atendida foi definida, uma vez que a prestadora comprometeu-se a instalar infraestrutura 
somente no nível de município e não no nível de bairro, distrito, região ou setor censitário; 

c.2) se houve qualquer tipo de análise da Anatel sobre as cidades propostas pela Telefônica acerca 
da eventual presença e percentual de participação no mercado das demais prestadoras de serviços 
de banda larga fixa, ou mesmo da própria Telefônica, e o possível impacto que essa configuração 
de mercado e infraestrutura poderia trazer ao projeto do TAC; 

c.3) a redução identificada no fluxo de caixa das despesas administrativas e comerciais quando 
são comparados o cenário da implantação do projeto de TAC e o cenário de referência sem esse 
investimento, justificando também porque as despesas comerciais são menores após o TAC em 
quase todos os anos do fluxo; 

c.4) porque os custos de operação, manutenção e aluguel são menores no fluxo de caixa após a 
expansão prevista pelo TAC em quase todos os anos do fluxo de caixa; 
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c.5) como são estimadas as despesas operacionais e não-operacionais da prestadora no modelo 
utilizado, especificando os critérios e parâmetros que balizaram a opção pela metodologia usada 
no caso concreto de cálculo do VPL do projeto do TAC; 

d) com relação ao projeto de investimentos: 

d.1) encaminhe o documento que especifica tecnicamente o projeto dos compromissos adicionais 
a ser executado pela Telefônica, que foi submetido à aprovação do Conselho Diretor e à anuência 
da prestadora na fase de negociação do TAC, com maiores detalhes e especificações do que a 
Carta Telefônica CT/LLA 1.431/2016;  

d.2) informe se as especificações e detalhes técnicos previstos no projeto de investimentos 
calculado pela Anatel dos compromissos adicionais do TAC correspondem às especificações 
técnicas do projeto apresentado pela Telefônica, como equipamentos estimados, capacidade de 
rede, distância entre a fibra a ser implantada pela Telefônica e a casa do cliente para cada um dos 
acessos a serem implantados, a distribuição geográfica dos acessos nos municípios selecionados; 

d.3) informe se o documento e especificações técnicas previstos no projeto apresentado pela 
Telefônica ou no projeto calculado pela Anatel têm validade jurídica para embasar o controle, 
acompanhamento e sanção das metas do compromisso adicional do TAC em referência; 

e) encaminhe todos os arquivos base necessários para permitir uma análise completa do chamado 
cenário de referência do modelo com respeito ao cálculo do VPL do TAC da Telefônica. 

743. Assim, fica claro que, embora a Anatel tivesse encaminhado o cálculo, restaram dúvidas 

quanto às premissas utilizadas e quanto à ferramenta de cálculo encaminhada pela agência. 

744. Após pedir prorrogação de prazo à quarta diligência realizada, a Anatel apresentou 

resposta (peças 80 a 84), encaminhando alguns dos dados solicitados e afirmando (peça 84, p. 2-3): 

3.3. Com o objetivo de atender aos questionamentos formulados (...), os técnicos da 

Superintendência de Competição e da Superintendência de Planejamento e 

Regulamentação analisaram em detalhes o modelo técnico-econômico construído, tendo 
esse esforço resultado na identificação de algumas inconsistências em premissas, regras de 

negócio, dados de entrada e fórmulas de cálculo utilizadas que não se adequariam ao objeto 
específico do presente processo.  

3.4. Desta forma, considerando que o saneamento de todas as inconsistências encontradas poderá 
resultar em alteração do valor calculado para o projeto de compromisso adicional do TAC da 
prestadora Telefônica Brasil S.A, levando consequentemente à necessidade de nova deliberação 
do Conselho Diretor sobre o referido Termo de Ajustamento, sugerimos ao Conselho Diretor 

da Agência que solicite o sobrestamento do Processo de Desestatização TC 022.280/2016-2 
ao TCU, até que seja realizada nova deliberação sobre a matéria. (sem grifos no original) 

745. Novamente a agência não foi capaz de encaminhar ao TCU, após sucessivas diligências, 

os esclarecimentos e explicações sobre a motivação das premissas adotadas no cálculo aprovado pela 
agência nem todos os dados utilizados como base para o cálculo do VPL aprovado. 

746. Ao longo de todo esse período, foram feitos diversos contatos com a agência e foram 

realizadas várias reuniões com o intuito de obter os esclarecimentos necessários (peça 77, p. 3), mas 
os técnicos do órgão regulador não lograram responder a todos os questionamentos feitos, inclus ive 

sobre premissas básicas do estudo, e afirmaram que o conhecimento sobre a ferramenta seria objeto 
de treinamento futuro da equipe técnica da agência. 

747. Ressalta-se que, após solicitar os dados que fundamentaram o cálculo final do VPL 

encaminhado pela Anatel, verificou-se que os valores apresentados pela agência não eram 
compatíveis com aqueles que foram referenciados no cálculo encaminhado originalmente, havendo 

uma discrepância superior a 10% nos valores obtidos no cálculo. 
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748. Agravando a situação, não apenas foi identificada a falta de informações e motivação 
quanto às premissas e valores utilizados, como não foi possível ver a ferramenta, de fato, calcular o 

estudo financeiro.  

749. No TCU a ferramenta não completou a análise, apresentando problemas técnicos. Diante 
dessa situação, os auditores do TCU solicitaram à Anatel que disponibilizasse nas dependências da 

agência computador que possuísse a ferramenta de cálculo salva na máquina e que conseguisse rodar 
as rotinas e contas da ferramenta, para que fosse possível auditar o conteúdo e funcionamento do 

instrumento. 

750. Entretanto, em 14/3/2017, ao avaliar a ferramenta nas próprias dependências da Anatel, 
não foi comprovado o funcionamento da ferramenta, o que foi ratificado pelos próprios técnicos da 

agência, que reconheceram que o modelo não era robusto e não estava preparado para apresentar os 
dados e os cálculos necessários. 

751. A flexibilidade da ferramenta, ao permitir que sejam alterados seus parâmetros e 
condições para avaliar diferentes cenários, é fundamental para garantir que a Anatel possua uma 
ampla e completa visão de todas as variáveis que compõem o projeto e o cenário financeiro dos 

compromissos adicionais e dos impactos no resultado do TAC. 

752. O domínio do órgão regulador sobre a referida ferramenta de análise financeira e sobre a 

alteração e a atualização dos parâmetros nela presentes se torna ainda mais relevante ao se considerar 
que o setor de telecomunicações é muito dinâmico e as tecnologias e os padrões dos equipamentos 
evoluem rapidamente, sendo necessário refletir essas alterações na ferramenta a ser utilizada. 

753. Soma-se a isso o fato de que a agência já se manifestou diversas vezes afirmando que a 
metodologia aplicada no TAC da Telefônica, além de ser utilizada em todos os TACs da agência, 
servirá de modelo a ser aplicado como base do cálculo dos outros projetos de infraestrutura de 

telecomunicações, como os projetos estruturantes da migração do modelo de concessão. Nesse 
sentido, é extremamente relevante garantir a consistência, a confiabilidade, a atualidade, a robustez e 

a adequação da metodologia utilizada. 

754. Sobre as dificuldades apresentadas pela agência ao responder as diligências, ressalta-se 
que o cálculo do VPL foi aprovado pela Anatel em 17/11/2016, pelo Acórdão Anatel 422/2016 

(peça 95). Dessa forma, os questionamentos feitos pelo TCU, que a Anatel não conseguiu 

esclarecer, referem-se a um estudo que foi aprovado pelo Conselho Diretor cinco meses antes, 

o que torna a morosidade da Anatel em atender às diligências, bem como as dificuldades  

apresentadas pela agência, ainda mais injustificadas. 

755. Diante do exposto nas diligências e nas reuniões realizadas, constatou-se a clara falta de 

domínio da Anatel quanto à ferramenta utilizada para o cálculo do VPL dos compromissos adicionais 
da Telefônica, a ausência de motivação e até de conhecimento das premissas utilizadas, além da não 

comprovação quanto ao funcionamento da ferramenta. 

756. A própria agência, ao afirmar em sua última resposta (peça 84) que o estudo possui 
“inconsistências em premissas, regras de negócio, dados de entrada e fórmulas de cálculo utilizadas 

que não se adequariam ao objeto específico do presente processo”, comprovou a irregularidade 
apontada na presente instrução. 

757. As irregularidades constadas são agravadas pelo fato de o Conselho Diretor da Anatel já 
ter aprovado o TAC da Telefônica. 

758. Ora, se a agência não soube explicar questionamentos básicos sobre o estudo e nem 

comprovar o funcionamento da ferramenta, como é possível a Anatel ter aprovado o TAC com uma 
garantia mínima de confiabilidade e segurança das condições ali estabelecidas? 
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759. Ressalta-se que se trata de um acordo em que os compromissos adicionais calculados no 
VPL somam R$ 1,6 bilhão, o que deveria representar para a Anatel uma razão de cautela ainda maior 

ao aprovar o acordo. 

760. A aprovação do TAC da empresa Telefônica sem que houvesse um estudo finance iro 
confiável e completo do VPL dos compromissos adicionais, estritamente necessário para embasar o 

acordo, representa uma irregularidade grave da Anatel, que prejudica o interesse público do acordo e 
pode acarretar danos significativos ao erário, visto que as condições do termo não são conhecidas ou 

podem estar distorcidas. 

761. Registre-se que, em 28/4/2017, a Anatel encaminhou novo estudo de VPL ao TCU, 
adotando a metodologia tradicional da agência para cálculo de VPLs, que é radicalmente diferente da 

anterior usada no TAC da Telefônica. Esse estudo foi novamente submetido ao CD e aprovado pelo  
Acórdão Anatel 145/2017 (peça 130) e tanto a área técnica (peça 127, p. 2-3) quanto o Conselheiro 

Relator destacaram que esse recálculo foi motivado principalmente pelos sucessivos questionamentos 
da unidade técnica do TCU sobre inconsistências e fragilidades no estudo original (peça 125, p. 23-
24): 

Da revisão da metodologia de cálculo dos compromissos adicionais 

Em trabalho de resposta ao Memorando Circular nº 24/2017/SEI/AUD, da Auditoria Interna da 
Anatel, que lhes encaminhou questionamentos apresentados em diligência pela Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e Mineração do Tribunal de Contas da União - 
TCU, por meio do Ofício nº 0050/2017-TCU/SeinfraTelecom, com vistas ao saneamento do 
Processo TC 022.280/2016-2, as Superintendências de  Planejamento e Regulamentação 

(SPR) e de Competição (SCP) verificaram a necessidade de reanalisar, em detalhes o modelo 

técnico-econômico construído para o cálculo do VPL do projeto de compromissos adicionais 
do TAC, que havia sido disponibilizado à Anatel pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações - MCTIC, por meio do Ofício nº 39225/2016/SEI-MCTIC. 
Tal esforço, conforme exposto no Informe nº 43/2017/SEI/PRUV/SPR (SEI 1381192), resultou 

na crítica a premissas, regras de negócio, dados de entrada e fórmulas de cálculo utilizadas 
que não se adequariam ao objeto específico do presente processo. Diante disso, nos termos do 
referido Informe e de seu Anexo (SEI 1381895) são apresentadas nova metodologia e novos 
valores dela decorrentes. O VPL do projeto analisado resultou em valor negativo de R$ 
1.464.220.170 (um bilhão, quatrocentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, cento 
e setenta reais). (...). 
Quanto à revisão da metodologia de cálculo dos compromissos adicionais, entendo que andou 
bem a área técnica, tendo produzido resultado robusto. Dentre os pontos positivos da revisão 

destaco o emprego de modelo de engenharia baseado em referências internacionais; terem 

os dados de demanda e custos unitários sido obtidos dos Modelos de Custo da Anatel; terem 

as projeções de despesas sido extraídas do DSAC da TELEFÔNICA e dos Modelos de Custo 

da Agência; terem as projeções de receita sido obtidas do acompanhamento de ofertas da 
TELEFÔNICA e do DSAC; e apresentar estudo descritivo da modelagem do cálculo. (sem 
grifos no original) 

762. Como as evidências arroladas ao longo da presente instrução já indicavam, o valor obtido 

pelo primeiro cálculo feito pela agência estava, de fato, superestimado. Segundo o novo estudo, essa 
diferença é de R$ 137.701.150,67 milhões, pois o novo valor do VPL é negativo em 

R$ 1.464.220.170,33 (peça 128, p. 47). Dito de outra forma, se não fossem as indagações e 

diligências realizadas pelo TCU no âmbito do presente processo, o TAC da Telefônica poderia 

ter sido firmado pela Anatel contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões. 

763. A nova aprovação do estudo de cálculo do VPL dos compromissos adicionais do TAC da 
Telefônica é uma nítida evidência de quanto o processo de aprovação do valor anterior foi irregula r 

e lesivo ao interesse público. Na ocasião, a área técnica e a maioria dos Conselheiros tiveram meses 
para analisar e criticar todas as propostas apresentadas pela Telefônica e ainda assim aprovaram um 
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valor superestimado, obtido por meio de uma metodologia com inconsistências graves e não-
auditável. 

764. Registre-se que o valor de VPL obtido pelo cálculo da Anatel é inferior ao limite mínimo 
de compromissos adicionais exigido para o TAC da Telefônica, R$ 1.508.162.500,79 (peça 129, p. 
1). Assim, a agência solicitou complementação do projeto para a operadora que propôs a inclusão de 

outros cinco municípios e a ampliação do projeto em outros quatro. Com isso, o VPL foi recalculado 
pela Anatel em R$ 1.518.795.744,32 (peça 129, p. 1-2). 

765. Em um exame sumário, constata-se que o novo estudo considera parâmetros usuais da 
metodologia empregada em outras ocasiões pela Anatel, como: o uso da taxa de desconto do fluxo 
de caixa normatizada e atualizada anualmente pela agência; o detalhamento da forma de estimativa 

dos valores de receitas e despesas; a elaboração de fluxo de caixa de acordo com normativos 
tributários aplicáveis ao setor; e a apresentação de relatório técnico justificando e detalhando as 

premissas consideradas no cálculo do VPL dos compromissos adicionais (peça 128). 

766. Entretanto, considerando a extensão das propostas de determinações contidas na presente 
instrução de mérito, que abrangem a modificação de diversas premissas e diversos parâmetros 

basilares do projeto de compromisso adicional apresentado pela Telefônica, entende-se que, neste 
momento processual, uma análise mais detida acerca do cálculo do novo estudo de VPL representaria 

um esforço adicional dispensável, uma vez que a gravidade das irregularidades a serem corrigidas 
implicam necessariamente na realização de outro cálculo de VPL por parte da Anatel. 

767. Como será amplamente discutido na seção que analisa o pedido de sobrestamento feito 

pela agência, a ausência desse cálculo do VPL não se constitui em impeditivo para a conclusão da 
presente análise de mérito. 

768. Assim, não serão propostas deliberações específicas para o cálculo do VPL da Telefônica 

na presente instrução. Porém, tendo em vista que no caso da TAC da Telefônica a Anatel não 
respeitou inicialmente a previsão regulamentar do art. 19, § 1º e 2º, do RTAC de adotar metodologia 

usual da agência para cálculo do VPL dos compromissos adicionais, faz-se necessário assegurar que 
tal obrigação seja cumprida com relação a todos os outros TACs em tramitação na agência. 

769. Por isso, propõe-se determinar à Anatel que, em consonância com o art. 19, § 1º e 2º, da 

Resolução Anatel 629/2013, com os princípios da motivação e da segurança jurídica previstos no art. 
36 da Resolução Anatel 612/2013 e com os princípios da eficiência e do interesse público, previstos 

no caput do art. 37 da Constituição Federal, registre formalmente nos estudos financeiros conduzidos 
pela agência para o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) dos compromissos adicionais de todos 
os TACs, inclusive na minuta do respectivo TAC, as seguintes premissas e suas respectivas 

motivações e fundamentos, entre outras que a agência julgar necessárias : 

a) extensão do período considerado no fluxo de caixa; 

b) distribuição e origem das receitas consideradas; 

c) distribuição e origem de todas as despesas consideradas, inclusive o comportamento 
no fluxo de caixa das despesas administrativas, das despesas comerciais, dos custos de operação, 

manutenção e aluguel, e dos demais gastos; 

d) como são estimadas as despesas operacionais e não-operacionais; 

e) data ou ano de início do cálculo do fluxo de caixa; 

f) critérios objetivos escolhidos para a distribuição da implantação da infraestrutura nas 
regiões dos municípios pactuados; 

g) escolha do preço de comercialização do serviço para cada região e cidade do país a 
serem atendidas; 
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h) a previsão de investimentos, incluindo a descrição técnica dos elementos que compõem 
o projeto proposto; 

i) taxa de desconto, chamada pela Anatel de Custo Médio Ponderado de Capital, utilizada 
no cálculo do fluxo de caixa e o período considerado nesse índice; 

j) análise sobre as cidades a serem atendidas acerca da eventual presença e percentual de 

participação no mercado das demais prestadoras de serviços de banda larga fixa, ou mesmo da própria 
operadora. 

770. Adicionalmente, devido à gravidade das irregularidades relatadas na presente seção e à 
atuação direta do Conselho Diretor da Anatel que resultou na aprovação do TAC da Telefônica 
contendo tais irregularidades por meio do Acórdão Anatel 422/2016-CD, será proposta 

responsabilização individual de todos os conselheiros envolvidos, em seção específica ao final da 
presente instrução. 

VII.3.5. Inclusão nos compromissos adicionais dos TACs de ações já previstas ou em andamento na 
Telefônica 

771. Por meio de ofício (peça 121), a Anatel encaminhou ao TCU informações adicionais e 

complementares sobre o TAC da empresa Telefônica, apresentando o Acórdão Anatel 145/2017, que 
aprovou o conteúdo e propostas dispostos na Análise 68/2017/SEI/IF (peça 125).  

772. Entre outros pontos abordados na análise, o conselheiro relator da matéria afirmou (peça 
125, p. 24): 

4.49. Igualmente, conforme já acima exposto, em 24/04/2017, veio autos petição da 

TELEFÔNICA (CT/LLACB nº 535/2017 - SEI 1403750}, no âmbito da qual manifesta o 

interesse de concluir os compromissos adicionais aprovados, no que tange aos municípios 
apontados em cronograma para vencimento de meta nos próximos meses de 2017 . Em 
acréscimo apresenta Relatório de Comprovação de Estado Inicial e Projetos Executivos relativos 
a esses compromissos. Salienta, por fim, que assume o ônus dos referidos investimentos caso o 
TAC deliberado não venha a ser celebrado. Com isso que tais “investimentos e projetos” já sejam 
considerados pela Agência para fins de cumprimento do TAC, após sua avaliação pelo TCU e 
assinatura. 

4.50. Nesse passo, observo que, conforme dispõe o RTAC, em seus arts. 11 e 13, VIII, a vigência 
do instrumento se inicia a partir de sua assinatura e não da deliberação do CD que aprova sua 
celebração. A Cláusula 19.1 da MINUTA -TAC observa tal linha ao prever que, com as 
assinaturas sejam produzidos os efeitos "legais e jurídicos" do instrumento. Ou seja, no momento 

anterior àquele da celebração não há qualquer suporte para que a Anatel exija o 
cumprimento de compromissos adicionais assentados em obrigações previstas no TAC. (sem 
grifos no original) 

773. Verifica-se que a Telefônica já está executando, ou está até mesmo em vias de 

concluir, investimentos e ações que estão listados como compromissos adicionais no TAC 

aprovado pela Anatel.  

774. Entretanto, diferentemente da petição da Telefônica, entende-se que, ao se negociar e 

assinar um TAC, somente podem ser incluídas no acordo ações e investimentos ainda não realizados 
pela operadora e que não estão previstos no planejamento de rede e operacional da empresa. Tal 

entendimento se faz ainda mais relevante quando se trata dos compromissos adicionais, visto que são 
ações impostas pelo poder público para garantir o interesse público em celebrar tal acordo. 

775. Ressalta-se que, embora o relator na Análise 68/2017/SEI/IF (peça 125, p. 25-26) tenha 

enfatizado que antes da efetiva assinatura do TAC não há como a Anatel cobrar ou acompanhar a 
realização de tais ações, o conselheiro, em momento algum, afirmou pela ilegalidade de se considerar 

no TAC ações e investimentos que já foram concluídos antes mesmo da assinatura do termo. 
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776. Permitir que, no momento da assinatura do TAC, o termo possua compromissos que já 
foram realizados pela operadora consiste em uma irregularidade no acordo. Ora, o propósito do TAC 

era que a Anatel abdicasse de recursos públicos em prol de incentivar ou obrigar a operadora a realizar 
investimentos que não seriam feitos por ela se não fosse o incentivo público. Inserir nesse acordo 

ações que a empresa já efetuou antes mesmo do TAC é uma distorção da finalidade do termo e 

representa uma falta de interesse público no acordo. 

777. Trata-se de uma impropriedade ainda mais grave ao se referir dos compromissos 

adicionais. Em essência, os compromissos adicionais consistem em projetos deficitários, com VPL 
negativo, e que não estariam nos planos da empresa em um futuro próximo, sendo realizados somente 
com o incentivo dos recursos do TAC por trazer benefícios ao interesse público.  

778. Assim, se antes mesmo de assinar o acordo a empresa já está realizando os investimentos 
e assumindo o risco de que tais ações não sejam consideradas no TAC, como está ocorrendo com a 

Telefônica, fica claro que tais investimentos não estavam dependentes e vinculados aos incentivos 
trazidos pelo TAC e que a situação representa um forte indício de que os investimentos já faziam 
parte dos planos de expansão de rede da operadora, ainda que a previsão não fosse no mesmo prazo 

de tempo. 

779. A preocupação de não se prever no TAC compromissos de investimentos que fazem parte 

dos planos corriqueiros da empresa já havia sido objeto de preocupação da Procuradoria Federal 
Especializada junto à Anatel (PFE), em seu Parecer 1071/2013/PFE-Anatel/PGF/AGU (TC 
033.413/2015-0, peça 1, p. 69): 

308. Para tanto, é fundamental que, a partir dos compromissos adicionais, os consumidores 
tenham acesso a serviço e infraestrutura que não seriam proporcionados pela expansão natural do 
setor de telecomunicações, movida pelos interesses econômicos das prestadoras. 

309. Em outras palavras: um compromisso só pode ser tido como compromisso adicional se, 

de fato, proporcionar ao consumidor final benefício a que ele não teria acesso se não 
houvesse a celebração do TAC. 

310. Além disso, faz-se premente que a prestadora não possa simplesmente utilizar dinheiro 

das multas para realizar seus investimentos normais em locais de atratividade econômica. 
Os valores das multas substituídas devem ser encarados como recursos públicos. E, na qualidade 
de recursos públicos, devem ser destinados a investimentos sem atratividade econômica. (sem 
grifos no original) 

780. A inclusão no TAC de ações e investimentos que já estejam sendo realizados pela 

operadora, ou que estão em processo de conclusão, além de consistir em uma irregularidade que 
compromete o interesse público do acordo, ainda reduz a efetividade das multas diárias previstas no 
TAC. Isso porque, se, no momento da assinatura do TAC, forem admitidos compromissos cujos 

investimentos já foram realizados, não será aplicável a multa diária já que não há a possibilidade de 
se atrasar a entrega de um investimento já concluído. 

781. Ressalta-se que a efetividade das multas diárias é essencial para garantir o interesse 
público dos TACs, como afirma a própria PFE (peça 1, p. 15 a 17 peça 1, p. 15 a 17): 

189. Ou seja, no caso de eventual descumprimento do TAC, o total das multas por esse 
inadimplemento (sem incluir as multas diárias) não será superior ao Valor de Referência. Ocorre 
que o Termo de Compromisso não abrange apenas a correção das condutas que implicaram a 
instauração dos PADO's substituídos pelo TAC, que nada mais são do que obrigações regulatórias 
que já deveriam ter sido cumpridas pela prestadora. O TAC abrange também os compromissos 
adicionais. 

 (...) 
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192. Por esse motivo, a multa diária servira, para os TAC's celebrados pela Agencia, como 

forma de corrigir esse "abrandamento" de sancionamento da prestadora que com ela 
firmar acordo. (sem grifos no original) 

782. Considerando o pedido de feito pela Telefônica à agência, propõe-se recomendar à Anatel 

que, ao celebrar qualquer TAC, garanta que os compromissos adicionais previstos no acordo não 
sejam compostos por ações, atividades e investimentos que já tenham sido realizados pela operadora 

ou que estejam em andamento no momento da assinatura do termo, com vistas a garantir o interesse 
público do TAC e a sua efetividade. 

VIII. ANÁLISE DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E DO SEU POSTERIOR PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA FEITOS PELA ANATEL EM UM INTERVALO DE TRINTA DIAS 

783. Como dito anteriormente, a quarta diligência encaminhada à Anatel tinha como objetivo 

solicitar esclarecimentos e reiterar o requerimento de dados sobre o cálculo realizado pela agência 
para avaliar o fluxo de caixa financeiro dos investimentos a serem executados pela empresa 
Telefônica nos compromissos adicionais do TAC. Ressalta-se que o referido cálculo foi utilizado 

como um dos diversos parâmetros que embasaram a aprovação do TAC da Telefônica pelo Conselho 
Diretor da Anatel, conforme Acórdão Anatel 422, de 17/11/2016 (peça 95), e parecer do conselheiro 

relator, por meio da Análise 108/2016/SEI/IF (peça 93, p. 78-82). 

784. Em sua resposta, a Anatel manifesta-se com a seguinte argumentação para não apresentar 
todos os dados requeridos e solicita o sobrestamento do presente processo (peça 83, p.1-2): 

2. Em atenção aos pontos suscitados no supracitado Ofício, esta Agência elaborou análise 
consubstanciada no Informe nº 20/2017/SEI/CPAE/SCP, de 24 de março de 2017 (SEI nº 
1313935), por meio da qual aponta a necessidade de rever algumas premissas de cálculo dos 

valores de investimento em compromissos adicionais a serem realizados pela Prestadora 
Telefônica S.A. no cumprimento do TAC a ser celebrado com a Anatel. 

3. Tem-se que essa medida poderá implicar em modificação do objeto deliberado pelo Conselho 
Diretor, no bojo do Processo nº 53500.019039/2015-11 (TAC do Grupo Telefônica), motivo pelo 

qual é necessário que o Colegiado se manifeste novamente sobre os resultados alcançados 
pela área técnica desta Agência. 

(...) 

6. Os Acórdãos de números 4292/2014-TCU-2ª Câmara e 3063/2016-TCU-Plenário 

reconheceram, em situação análoga ao presente caso, a possibilidade de sobrestamento do 

feito ante a necessidade de os fiscalizados produzirem elementos de convicção 
imprescindíveis à correta análise do processo . 

7. Dessa forma, visando subsidiar os argumentos ora apresentados, encaminho o Informe 
nº 20/2017/SEI/CPAE/SCP, e solicito, nos termos do Art. 157 do RITCU c/c Art. 2º, XXII da 

Resolução – TCU nº 191, de 21 de junho de 2006, o sobrestamento da instrução do presente 
feito, até que o Conselho Diretor desta Agência delibere a questão . (sem grifos no original) 

785. Avaliando os argumentos apresentados pela Anatel e, principalmente, o escopo do 

presente processo de representação e os dados obtidos ao longo do trâmite processual, verifica-se que 
o pedido não deve prosperar. 

786. As alegações da agência de que foram identificadas inconsistências no estudo do TAC da 

Telefônica como consequência dos questionamentos feitos em diligências, além de evidenciarem 
irregularidades na atuação da Anatel no processo de TAC (o que é exatamente o objeto de avaliação 

do presente processo de representação), não são suficientes para motivar o sobrestamento deste 
processo, como será melhor detalhado a seguir. 

787. No Informe Anatel 20/2017/SEI/CPAE/SCP, a área técnica da agência justifica o seu 

pedido de sobrestamento (peça 84, p. 2-3): 
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3.2. Primeiramente, informamos que as planilhas de cálculo utilizadas pela Anatel para o cálculo 
do VPL do projeto de compromisso adicional do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, da 
prestadora Telefônica Brasil S.A. consistem em modelo técnico-econômico pré-concebido, com 
o objetivo de "estimar a necessidade de aporte de recursos públicos para viabilizar o modelo de 
negócios de prestadoras de serviço de acesso à banda larga fixa e móvel, a taxas de retorno de 
mercado, para que sejam atingidas metas de política pública dinamicamente estabelecidas de 
cobertura e penetração do serviço para diferentes tecnologias". 

3.3. Com o objetivo de atender aos questionamentos formulados no Ofício 0050/2017-
TCU/SeinfraTelecom, os técnicos da Superintendência de Competição e da Superintendência 

de Planejamento e Regulamentação analisaram em detalhes o modelo técnico-econômico 
construído, tendo esse esforço resultado na identificação de algumas inconsistências em 

premissas, regras de negócio, dados de entrada e fórmulas de cálculo utilizadas que não se 
adequariam ao objeto específico do presente processo . 

3.4. Desta forma, considerando que o saneamento de todas as inconsistências encontradas poderá 
resultar em alteração do valor calculado para o projeto de compromisso adicional do TAC da 
prestadora Telefônica Brasil S.A, levando consequentemente à necessidade de nova deliberação 
do Conselho Diretor sobre o referido Termo de Ajustamento, sugerimos ao Conselho Diretor 

da Agência que solicite o sobrestamento do Processo de Desestatização TC 022.280/2016-2 
ao TCU, até que seja realizada nova deliberação sobre a matéria. (sem grifos no original) 

788. Vê-se que a Anatel alega que o sobrestamento seria justificado pela necessidade da 

agência de rever algumas premissas de cálculo dos valores de investimento em compromissos 
adicionais a serem realizados pela prestadora Telefônica no cumprimento do TAC a ser celebrado 
com a Anatel. Afirma, ainda, que possíveis mudanças nas premissas poderão resultar em alteração do 

valor calculado para o projeto de compromisso adicional do TAC da prestadora Telefônica e, por 
isso, o presente processo deveria ser sobrestado. 

789. Entretanto, ocorre que o escopo da presente representação trata exatamente de possíveis 
irregularidades na potencial celebração de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
(TACs) pela Anatel de forma geral, não se tratando, portanto, de processo de análise exclusivamente 

do TAC da empresa Telefônica nem do cálculo do valor presente líquido do projeto para atendimento 
dos compromissos adicionais negociados com a empresa Telefônica. Com efeito, cuidam os presentes 

autos da avaliação da condução e das decisões da Anatel em todo o rito processual de assinatura de 
qualquer TAC de qualquer prestadora com a agência. 

790. A presente representação tem como objetivo analisar as informações e minutas de TAC 

de diversos processos em tramitação na agência, verificando a existência de possíveis irregularidades, 
tanto na análise dos requerimentos e das propostas apresentadas ou até aprovadas na Anatel, quanto 

nas cláusulas das minutas de TAC já em andamento na agência, que representam possíveis riscos de 
prejuízo ao interesse público e dano ao Erário. 

791. Deve ser registrado que, conforme informações encaminhadas pela agência, até dezembro 

de 2016, estavam em tramitação na Anatel um total de 37 pedidos de celebração de TAC, abrangendo 
inúmeros processos administrativos da agência, podendo chegar ao valor de R$ 9,1 bilhões (peça 25, 

mídia anexa - Anexo I - Relação de processos TAC). 

792. Assim, diante da alta relevância, do alto risco e da alta materialidade do presente processo 
de representação, verifica-se a necessidade premente de atuação do Tribunal sobre TACs em 

tramitação na Anatel e sobre aqueles que poderão ser posteriormente instaurados, o que torna ainda 
mais importante e urgente a continuidade da análise de mérito da presente representação, 

independentemente dos eventuais ajustes no cálculo do VPL dos compromissos adicionais do TAC 
da Telefônica inicialmente apresentados pela Anatel. 

793. O sobrestamento do presente processo se torna ainda mais descabido ao se avaliar o 

possível impacto das mudanças no cálculo no VPL dos compromissos adicionais na análise a ser 
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realizada pelo TCU sobre o TAC da Telefônica. Referida análise envolve, como visto nas seções 
anteriores, a avaliação de diversos aspectos tanto da minuta do texto do acordo quanto das decisões 

e do rito processuais da Anatel, que não se restringem, de forma alguma, ao cálculo de um valor 
numérico. 

794. Diferentemente do que alega a Anatel, as questões em avaliação no escopo do presente 

processo, seja na análise geral de todos os TACs da agência ou da minuta do termo específico da 
Telefônica, se referem aos fundamentos e às motivações técnicas e legais das decisões e das premissas 

adotadas pela agência, que são muito mais abrangentes e relevantes do que o valor do cálculo de um 
VPL de um TAC em si. 

795. O resultado final do cálculo do VPL dos compromissos adicionais, seja da empresa 

Telefônica ou de qualquer outra, embora seja importante para uma análise completa do TCU sobre 
os TACs conduzidos pela Anatel, não é essencial para a análise de mérito do presente processo, uma 

vez que o escopo do trabalho é analisar as decisões e ações adotadas pela Anatel no processo do TAC, 
tanto nos aspectos relacionados ao ajuste de conduta quanto nos compromissos adicionais. 
Especificamente em relação aos compromissos adicionais, são analisados projetos, investimentos, 

metas e premissas dos compromissos adicionais, de forma que o resultado numérico do cálculo em si 
não é indispensável para a análise do TCU, já que resulta de uma etapa posterior à etapa de definição 

dos critérios citados e que poderão ser questionados na presente representação. 

796. Ainda que, por hipótese, o presente processo tratasse especificamente do TAC da 
Telefônica, os indícios de irregularidades que motivaram avaliação do TCU sobre o referido acordo 

abrangem diversos aspectos do termo, alguns inclusive mais graves e relevantes com relação ao 
interesse público do que o cálculo do VPL dos compromissos adicionais, não sendo alterações nesse 
valor suficientes para sobrestar o processo como um todo. 

797. Pelo contrário, a própria manifestação da agência diante das diligências do TCU, 
afirmando que há a necessidade de corrigir premissas e mudar o cálculo do TAC da empresa 

Telefônica (peças 83 e 84), é evidência da necessidade de atuação relevante e tempestiva do TCU 
sobre o tema. De fato, as alegações da agência comprovam que a Anatel aprovou, em outubro de 
2016, o TAC da empresa Telefônica e definiu seu VPL utilizando um estudo com severas fragilidades 

e incompleto, que não pôde ser encaminhado ao TCU pela Anatel mesmo passados mais de cinco 
meses. 

798. Diante da análise de todos os dados obtidos no presente processo, incluindo o texto final 
da minuta de TAC, as considerações sobre sua elaboração e futura execução e as análises e os estudos 
realizados pela Anatel ao aprovar o TAC da Telefônica, entende-se que existem elementos suficientes 

para justificar que o TCU, de pronto, analise e manifeste-se no mérito a respeito das informações que 
já foram prestadas, inclusive para possibilitar eventuais correções na versão do TAC a ser firmada 

entre a Anatel e todas as prestadoras, incluindo a Telefônica. 

799. Dessa maneira, as alegadas alterações nesse cálculo não são suficientes para sobrestar o 
presente processo sob nenhum aspecto. Pelo contrário, as propaladas mudanças na metodologia 

demonstram uma evidência ainda mais forte da necessidade da continuidade do processo no Tribuna l, 
de modo a garantir que tais correções sejam obrigatoriamente aplicadas a todo e qualquer TAC a ser 

aprovado na agência. 

800. O eventual sobrestamento da presente representação prejudicaria a avaliação do TCU 
sobre os processos de TAC, visto que impediria a expedição de eventuais determinações e 

recomendações visando melhorias e correções nos processos em andamento na agência, incluindo o 
próprio processo da empresa Telefônica. 

801. Com efeito, essa avaliação e as deliberações dela advindas, por si só, já poderão demandar 
alterações, pela Anatel, nos cálculos do VPL dos compromissos adicionais da Telefônica, o que torna 
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ainda menos justificado suspender, no atual contexto, a deliberação de mérito do Tribunal sobre a 
metodologia e condução dos processos de TAC em andamento da Anatel. 

802. Por todo o exposto, constata-se que as informações pendentes de envio ao TCU, embora 
sejam importantes para analisar um dos aspectos do TAC da Telefônica, não constituem qualquer 
óbice ao imediato exame de mérito acerca da atuação da Anatel sobre todos os seus TACs, que é 

objeto do presente processo. 

803. Assim, não resta configurado surgimento de matéria ou fato que obste o regular 

prosseguimento dos autos, tendo sido possível concluir de forma integral a análise de mérito dos autos 
somente com as informações enviadas pela Anatel. Não é, pois, possível aplicar, ao presente caso, o 
sobrestamento previsto no art. 157 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2º, inciso XXI, e 47 da 

Resolução TCU 259/2014. 

804. Ressalta-se que o sobrestamento do presente processo potencializa o risco de que as 

irregularidades constatadas e analisadas, com elevada probabilidade de dano ao erário, não sejam 
sanadas nos processos avaliados. Outrossim, aumenta-se o risco de que as impropriedades apontadas 
nesta instrução sejam repetidas nos inúmeros processos em andamento na Anatel, que correspondem 

a negociações de multas da ordem de R$9,1 bilhões. 

805. A título de esclarecimento, cabe destacar que, em sua manifestação a Anatel cita os 

Acórdãos 4.292/2014-TCU-2ª Câmara e 3.063/2016-TCU-Plenário como precedentes ao presente 
caso. 

806. Entretanto, ao avaliar tais decisões verifica-se que a situação e as condições que 

culminaram nos sobrestamentos dos processos citados são diversas das ora apresentadas e resultaram 
em consequências diferentes das que ocorreriam ao mérito do presente processo, caso fosse 
sobrestado, como está explicado a seguir. 

807. O Acórdão 3.063/2016-TCU-Plenário trata de recurso à decisão que determinou a 
anulação de concorrência destinada à execução da obra de construção de um novo prédio em uma 

universidade federal. Por sua vez, o Acórdão 4.292/2014-TCU-2ª Câmara trata de tomada de contas 
especial em razão de irregularidades identificadas na execução de convênio celebrado entre um 
município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas à construção 

de três creches. 

808. As razões que motivaram os referidos sobrestamentos são específicas daqueles casos 

concretos e, de fato, impediam as respetivas análises de mérito. Contudo, no presente processo, 
conforme já exposto anteriormente, a ausência do resultado do cálculo do VPL dos compromissos 
adicionais não compromete as atividades de controle exercidas pelo Tribunal, uma vez que já foram 

apresentados elementos suficientes para analisar o mérito e expedir deliberações visando melhorias 
no processo conduzido pela Anatel. O presente processo se difere ainda mais dos exemplos dados 

pela agência reguladora ao se considerar que o sobrestamento traria maior prejuízo ao interesse 
público e potencializaria o risco de haver maiores danos à atuação da Anatel, à sociedade e ao erário.  

809. Além disso, outra significativa diferença entre o presente processo e os casos citados é 

que, neles, os objetos de análise se restringiam, respectivamente, a uma contratação e a um convênio 
específicos, não sendo possível concluir o exame de mérito sem as informações faltantes. Já nos 

presentes autos, o objetivo é avaliar a atuação e as decisões da Anatel na assinatura de TACs de forma 
geral, o que significa que os eventuais ajustes que a Anatel realize no VPL dos compromissos 
adicionais de um TAC de uma operadora específica correspondem a somente uma pequena parcela 

da análise feita pelo Tribunal, que não é, sequer, a parcela mais significativa do objeto dos autos,  
tampouco possui a mesma relevância que os demais aspectos analisados. 

810. Cabe mencionar, por fim, que se encontra sobrestado no TCU um processo que analisa 
outro TAC conduzido pela Anatel (TC 033.413/2015-0), restrito ao TAC da empresa Oi. Nesse caso, 
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a motivação para o sobrestamento está fundada, única e exclusivamente, no fato de a empresa ter 
entrado com pedido de recuperação judicial na justiça brasileira, um processo que afeta juridicamente 

as questões legais atinentes a multas incluídas no TAC. Diferentemente do pedido ora analisado, o 
sobrestamento, naquele caso, de fato tem fundamento, visto que as decisões que vierem a ser adotadas 
no processo de recuperação de judicial poderão impactar no termo negociado entre Oi e Anatel.  

811. Em vista do exposto, entendia-se que era cabível proposta de indeferir o pedido de 

sobrestamento apresentado pela Anatel no Ofício Anatel 7/2017/SEI/PR-ANATEL, visto que 

não foi configurada matéria ou fato que obste o regular prosseguimento dos autos, não sendo 

aplicável ao caso concreto o disposto no art. 157 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2º, 

inciso XXI, e 47 da Resolução-TCU 259/2014. 

812. Todavia, cerca de trinta dias após apresentar pedido de sobrestamento ao TCU, a 

Anatel encaminha novo ofício, respondendo integralmente a diligência e manifestando sua 

intenção de desistir do pedido de sobrestamento feito anteriormente  (peça 121). Assim, é 
necessário tecer alguns comentários sobre essa situação. 

813. Cabe ressaltar que é de conhecimento da agência que o regimento interno do TCU prevê 

a possibilidade de solicitar prorrogação do prazo de atendimento de diligências caso a unidade 
jurisdicionada não consiga, por qualquer motivo, atender ao que foi demandado pela unidade técnica 

do Tribunal. E, sob este prisma, a solicitação inicial de sobrestamento feita pela Anatel parece ser 
ainda mais descabida. 

814. Na data de recebimento do ofício da Anatel, em 28/4/2017, a minuta da presente instrução 

contendo a análise do pedido de sobrestamento já se encontrava em fase de revisão pela Secretaria. 
Porém, optou-se por manter essa análise original na íntegra na presente instrução para registrar o 
descabimento de tal pedido, retirando-se apenas a proposta de deliberação no sentido de indeferir o 

pedido de sobrestamento apresentado pela Anatel. 

IX. ILEGALIDADES E DANO AO ERÁRIO DE PELO MENOS R$ 137,7 MILHÕES 

IDENTIFICADOS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NOS 

PROCESSOS DE APROVAÇÃO DO ATO DE DESCONTO DOS COMPROMISSOS 

ADICIONAIS DE TODOS OS TACS E DE APROVAÇÃO DO TAC DA TELEFÔNICA 

815. Ao longo da presente instrução foram relatadas diversas ilegalidades e irregularidades 
que decorreram diretamente da atuação dos integrantes do Conselho Diretor da Anatel, tanto na 

aprovação do ato que definiu o fator de descontos dos compromissos adicionais de todos os TACs, 
quanto no processo de negociação e aprovação do TAC da empresa Telefônica. 

816. Considera-se que as ações adotadas pelos conselheiros da agência em ambos os casos 

implicaram diretamente a aprovação, pelo Conselho, de dois documentos ilegais e com potencial de 
causar dano ao erário da ordem de milhões de reais: os Acórdãos Anatel 2/2016 e 422/2016. 

817. Com respeito à aprovação do TAC de qualidade e universalização da Telefônica no 
âmbito do Acórdão Anatel 422/2016-CD, foram identificadas as seguintes irregularidades, já 
relatadas com detalhes ao longo da presente instrução: 

a) Extensão irregular, pelo CD, do prazo da negociação dos termos e das condições  

do TAC sem previsão em regulamento e sem a participação da área técnica e da Procuradoria, 

resultando na alteração significativa, pelo CD, dos compromissos, das metas, dos investimentos e dos 
prazos pactuados no TAC e na inclusão de processos no TAC após o fim do prazo limite regulamenta r 
e até mesmo após a sua aprovação, contrariando o art. 9º do Regulamento de TAC, o art. 38 da LGT 

e o caput do art. 37 da Constituição Federal; 

b) Aprovação do TAC da Telefônica, contrariando o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c 

art. 37-A da Lei 10.522/2002, o art. 19, §§ 1º e 2º, da Resolução Anatel 629/2013 e os princípios da 
legalidade, da motivação, do interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo 
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único, da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição Federal, porque o CD não 

requisitou e analisou todas as informações necessárias para: 

b.1) definir o valor de referência do TAC, abrangendo todas as multas incluídas na 
negociação e a atualização desse valor pelo IGP-DI durante a vigência do TAC, e concluir os 

respectivos estudos que demonstrem a situação inicial de cada um dos projetos e dos 

investimentos pactuados para a correção de conduta e os compromissos adicionais, prejudicando o 
seu interesse público e podendo acarretar em significativos danos ao erário, visto que as condições 

do termo não são conhecidas ou podem estar distorcidas e que esse valor de referência não será 
atualizado pela Selic; 

b.2) realizar um estudo financeiro confiável e completo do valor presente líquido 

(VPL) dos compromissos adicionais , estritamente necessário para embasar o acordo, que foi 
estimado pela Telefônica em R$ 1,61 bilhão, calculado inicialmente pela Anatel em R$ 1,60 bilhão e 

posteriormente recalculado em resposta à diligência do TCU em R$ 1,46 bilhão. Ou seja, o Conselho 
Diretor aprovou o TAC da Telefônica contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 

milhões; 

c) Não execução das garantias de execução dos Compromissos de Abrangência 

apresentadas pela Telefônica conforme os Editais de Licitação 2/2007-SPV-Anate l, 

2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, proporcionalmente aos compromissos 
assumidos e não cumpridos no prazo exigido, em desacordo com os arts. 136, § 3º, e 137 da LGT c/c 
a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de 

Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel, as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, além de incluir no TAC cláusula permitindo a devolução da 
garantia apresentada pela Telefônica para cumprimento dos compromissos de abrangência do Serviço 

Móvel Pessoal (SMP) previstos no Edital de Licitação Anatel 2/2010/PVCP/SPV, sem que a empresa 
tenha cumprido com todos os compromissos editalícios; 

d) Aprovação de prazos e metodologias de cumprimento dos projetos, metas e 

investimentos pactuados no TAC incompatíveis com outros regulamentos e com a legislação 

vigente, substituindo-se a atual metodologia regulamentada pela Anatel de acompanhamento da 

qualidade dos serviços por um indicador informal criado pelo próprio Conselho Diretor durante a 
negociação do TAC, que não garante o ajustamento das condutas irregulares relacionadas à esse tema, 

contrariando o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; 
os incisos I, III e V do art. 13, o art. 16 e o caput e § 1º do art. 17, do Regulamento de TAC; os arts. 
85, parágrafo único, e 89 do RGC; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; os princípios da 

publicidade e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013; 
os incisos I e V do art. 96 e o inciso X do art. 127 da LGT; 

e) Aprovação da distribuição do valor de referência (VR) do TAC entre os 
compromissos a serem realizados, que será usado para calcular as eventuais multas por 
descumprimento do TAC, sem ponderar a relevância e a materialidade dos compromissos  

adicionais para a garantia do interesse público nem a relevância dos compromissos destinados à 
correção direta de condutas irregulares, resultando em desvio de finalidade do objeto do TAC, o que 

contraria os princípios da finalidade e do interesse público previstos no art. 36 da Resolução 612/2013 
e no art. 38 da LGT; 

f) Aprovação do TAC da Telefônica permitindo que, após a assinatura do termo, a 

prestadora possa fazer alterações unilaterais e significativas nos compromissos de 

investimentos e projetos, impactando no interesse público do acordo e podendo resultar em dano ao 

erário, em afronta ao art. 13, inciso III, da Resolução Anatel 629/2013 e aos princípios do interesse 
público e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 
e no art. 38 da LGT. 
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818. Em face das irregularidades relatadas anteriormente, que impactam o valor, a execução e 
o próprio interesse público do referido TAC, propõe-se a realização de audiência dos conselheiro s 

que integravam o Conselho Diretor e votaram pela aprovação do TAC pelo Acórdão Anatel 
422/2016-CD, de 27/10/2016 (peça 95, p. 2-3), a seguir arrolados, para que apresentem razões de 
justificativa para a aprovação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta da Telefônica 

com as irregularidades e as ilegalidades apontadas na presente instrução, contendo um dano ao erário 
de pelo menos R$ 137,7 milhões e contrariando os princípios da legalidade, da publicidade, da 

motivação, da finalidade, do interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da 
Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e 
V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral das Telecomunicações; o art. 61, § 3º, da 

Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da Lei 10.522/2002; o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do 

Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de 
Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, 

§§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 
do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), 

Resolução Anatel 632/2014: 

a) Juarez Martinho Quadros do Nascimento (CPF 003.722.772-68), Presidente do 
Conselho Diretor da Anatel em 27/10/2016, data em que o Acórdão Anatel 422/2016-CD foi 

aprovado; 

b) Aníbal Diniz (CPF: 183.210.702-72), Conselheiro em exercício na data de 27/10/2016; 

819. Tendo em vista que o Conselheiro Rodrigo Zerbone Loureiro votou contra o uso do IGP-

DI na atualização do VR do TAC durante sua vigência (peça 95, p. 2-3), não será proposto que ele 
seja responsabilizado por essa irregularidade. Entretanto, esse conselheiro votou a favor da aprovação 

do TAC da Telefônica contendo as demais irregularidades. 

820. Assim, propõe-se a realização de audiência do conselheiro que integrava o Conselho 
Diretor e votou pela aprovação do TAC pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD, de 27/10/2016 (peça 95, 

p. 2-3), a seguir arrolado, para que apresentem razões de justificativa para a aprovação do Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta da Telefônica com as irregularidades e as ilegalidades 

apontadas na presente instrução, contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e 
contrariando os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse 
público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 

37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral 
das Telecomunicações; o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 

8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de 
Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, 

§ 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução 
Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do 

Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014: 

a) Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF: 095.272.947-46), Conselheiro em exercício na data 
de 27/10/2016. 

821. O Conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas foi o relator da minuta de TAC da Telefônica 
e, conforme demonstrado ao longo da presente instrução e evidenciado nas justificativas de voto desse 

conselheiro (peça 93), ele propôs a inclusão de irregularidades na minuta de TAC da Telefônica e 
manifestou-se a favor da aprovação dessa minuta com todas as irregularidades listadas anteriormente, 
incluindo a atualização do VR do TAC pelo IGP-DI.  
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822. Desta forma, propõe-se a realização de audiência do conselheiro que integrava o 
Conselho Diretor, relatou a minuta do TAC e votou pela aprovação do TAC da Telefônica pelo 

Acórdão Anatel 422/2016-CD, de 27/10/2016 (peça 95, p. 2-3), a seguir arrolados, para que 
apresentem razões de justificativa para a elaboração e a aprovação do Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta da Telefônica com as irregularidades e as ilegalidades apontadas na presente 

instrução, contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e contrariando os princípio s 
da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse público e da segurança 

jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição 
Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações; o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da Lei 10.522/2002; o art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso 
I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 

10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, 
§§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 

do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), 
Resolução Anatel 632/2014: 

a) Igor Vilas Boas de Freitas (CPF: 081.286.988-50), Conselheiro em exercício na data 
de 27/10/2016. 

823. Na presente instrução, também foi detalhadamente relatada a ocorrência de 

irregularidades e ilegalidades na atuação do Conselho Diretor ao definir e aprovar os parâmetros 
para concessão de descontos nos valores dos compromissos adicionais a serem executados pelas 
prestadoras nos TACs conduzidos pela Anatel, conforme Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), 

uma vez que: 

a) o conteúdo do ato, ou seja, a forma de cálculo do fator de redução das desigualdades 

regionais para conceder descontos em até 50% às prestadoras que firmarem TACs, não atende ao 
disposto no art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 
1.455/2016 e no art. 19, § 3º, da Resolução Anatel 629/2013, pois favorece localidades em que já 

há um desenvolvimento tecnológico maior, ainda que reduzido quando comparado com os 

grandes centros e metrópoles do país, deixando de privilegiar municípios e localidades em que, 

de fato, não há interesse de atendimento pelas operadoras ; 

b) o ato não cumpriu os procedimentos administrativos de tramitação e aprovação 

exigidos pela legislação vigente , visto que sua minuta não foi submetida à manifestação da 

Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel nem a consulta pública, além de não ter sido 
editado o tipo de instrumento normativo exigido pela legislação, que seria uma Resolução, conforme 

art. 42 da LGT e arts. 40, incisos I e III, 59 e 62 da Resolução Anatel 612/2013. 

824. Devido à aprovação do Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016 (peça 110), com as irregularidades 
relatadas anteriormente, que impactam a celebração e o valor de todos os TACs a serem firmados no 

âmbito da agência, propõe-se a realização de audiência dos Conselheiros que integravam o Conselho 
Diretor e votaram pela aprovação do ato pelo Acórdão Anatel 2/2016-CD (peça 110, p. 3), a seguir 

arrolados, para que apresentem razões de justificativa para o fato de o Conselho Diretor da Anatel 
não ter submetido a minuta do ato aos procedimentos previstos na legislação vigente e por ter adotado 
metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais do TAC em descordo com 

as diretrizes dos normativos vigentes, contrariando o interesse público e possibilitando um dano ao 
erário da ordem de milhões de reais: 

a) João Batista de Rezende (CPF 472.648.709-44), Presidente do Conselho Diretor da 
Anatel na data de 16/12/2015, data em que o Acórdão Anatel 2/2016-CD foi aprovado; 

b) Aníbal Diniz (CPF: 183.210.702-72), Conselheiro em exercício na data de 16/12/2015; 
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c) Otavio Luiz Rodrigues Júnior (CPF: 438.391.263-04) Conselheiro em exercício na data 
de 16/12/2015. 

825. A elaboração desse ato foi relatada pelo Conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas e teve um 
voto revisor proferido pelo Conselheiro Rodrigo Zerbone Loureiro, sendo que as irregularidades 
apontadas na forma e no conteúdo do referido foram propostas e aprovadas por eles. 

826. Por isso, propõe-se a realização de audiência dos Conselheiros que integravam o 
Conselho Diretor, elaboraram a minuta do ato e votaram pela aprovação do ato pelo Acórdão Anatel 

2/2016-CD (peça 110, p. 3), a seguir arrolados, para que apresentem razões de justificativa para o 
fato de terem elaborado a minuta e aprovado o ato sem submetê-lo aos procedimentos previstos na 
legislação vigente e por ter adotado metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades 

regionais do TAC em descordo com as diretrizes dos normativos vigentes, contrariando o interesse 
público e possibilitando um dano ao erário da ordem de milhões de reais: 

a) Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF: 095.272.947-46), Conselheiro em exercício na data 
de 16/12/2015; 

b) Igor Vilas Boas de Freitas (CPF: 081.286.988-50), Conselheiro em exercício na data 

de 16/12/2015. 

CONCLUSÃO 

827. Trata-se de representação da unidade técnica do TCU em face de possíveis irregularidades 
na potencial celebração, pela agência, de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
abrangendo processos sancionatórios relativos a vários temas, como qualidade e fiscalização dos 

serviços de telecomunicações (parágrafo 1). 

828. Com base em indícios de irregularidades identificados em documentos obtidos no 
processo de representação em andamento no TCU sobre o TAC da empresa Oi (TC 033.413/2015-

0), em notícias na imprensa e em documentos públicos obtidos no próprio sistema eletrônico de 
processos da Anatel, a unidade técnica do TCU abriu, no dia 28/7/2016, representação com vistas a 

avaliar as possíveis irregularidades encontradas, de forma geral, nos processos de TAC em andamento 
na Anatel (parágrafos 2 a 6). 

829. Deve ser registrado que até dezembro de 2016, estavam em tramitação na Anatel um total 

de 37 pedidos de celebração de TAC, abrangendo inúmeros processos administrativos da agência, 
estimados em R$ 9,1 bilhões, montante que provavelmente será aumentado com a atualização 

monetária dos valores que o compõem e com a inclusão de novos processos de sanção (parágrafo 13). 

830. Sobre a definição e as características do TAC, é importante esclarecer que um Termo de 
Ajustamento de Conduta consiste em um acordo entre o Poder Público e uma prestadora de serviço 

público, com vistas a impedir a continuidade de uma situação irregular na prestação do serviço que 
desrespeita normativos e regulamentos vigentes. Trata-se de ato jurídico complexo, característico da 

Administração Pública, consensual e praticado entre a Administração e o administrado, que resulta 
em um termo com caráter de título executivo extrajudicial, em que o Poder Público deve buscar meios 
de garantir que descumprimentos e irregularidades do acordo resultem na execução do título e em 

penalização e sanção das operadoras (parágrafos 16 a 25). 

831. Segundo regulamento de TAC da Anatel (RTAC), o TAC divide-se em duas partes 

principais: ajuste de conduta irregular e compromissos adicionais. A seção do ajuste de conduta 
corresponde à obrigação da prestadora de corrigir todas as condutas que infringiram a legislação e a 
regulamentação da agência e de reparar todos os usuários atingidos por essas condutas, além de 

prevenir que a prestadora não continuará cometendo novas infrações desse tipo durante e após a 
vigência do TAC. A outra seção dos TACs são os compromissos adicionais, que devem implica r 

benefícios a usuários e/ou melhorias ao serviço, com a execução de projetos de investimentos ou com 
a concessão temporária de benefícios direitos aos usuários (parágrafos 26 a 48).  
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832. Ao longo da presente instrução, foram avaliados aspectos gerais e irregularidades que 
perpassam a discussão e a tramitação de todos os TACs da agência, além de ter sido analisado o caso 

concreto da minuta de termo de ajustamento da Telefônica (parágrafo 54 e 55), o único acordo 
aprovado pela Anatel, com exceção do TAC da empresa Oi, o qual é objeto de outro processo do 
TCU. 

833. Com relação às questões gerais do instrumento TAC, que podem ser aplicadas a todos os 
acordos, foram constatadas as seguintes irregularidades ou fragilidades, descritas de forma resumida : 

a) inclusão de processos (Pados) nos TACs após o fim do prazo limite regulamentar de 
120 dias, inclusive, no caso da Telefônica, após a aprovação do próprio TAC pelo Conselho Diretor 
da Anatel, uma atuação incompatível com o Regulamento de TAC, que traz benefícios indevidos às 

operadoras e com elevado potencial lesivo ao erário (parágrafos 57 a 76); 

b) o Conselho Diretor da agência decidiu por incluir, de ofício, qualquer processo 

administrativo da prestadora mencionada que estivesse em andamento na Anatel e que estivesse 
relacionado aos temas analisados no âmbito do TAC. Tal decisão de inclusão de Pados no TAC sem 
que houvesse uma análise de admissibilidade pela área técnica da Anatel permitiu uma sobreposição 

de atividades que deveriam ser executadas pela Anatel em momentos distintos (parágrafos 70 a 76); 

c) forma de negociação do TAC entre Prestadoras e Conselho Diretor em desacordo com 

o Regulamento de TAC (RTAC), visto que a Anatel tem aceitado reiteradamente que as operadoras 
apresentem novas propostas, tanto de correção de conduta, quanto de projetos de investimentos para 
compromissos adicionais, após o prazo máximo definido pelo RTAC de 420 dias (parágrafos 77 a 

79); 

d) o Conselho Diretor da Anatel realizou alterações significativas da proposta já analisada 
em outras instâncias, modificando quase integralmente a proposta anterior, na maioria dos casos 

invalidando e desperdiçando todo o tempo e o esforço dedicado pelos servidores integrantes da 
Comissão de Negociação e pela Procuradoria na análise e na discussão para adequação das propostas 

originais, algo que atenta não só contra o Regulamento do TAC, como também aos princípios da 
eficiência, do interesse público, da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, sendo os três últimos 
previstos na Lei Geral das Telecomunicações (parágrafos 80 a 95). 

834. Foram avaliadas também questões referentes à capacidade da Anatel em fiscalizar as 
metas e os compromissos dos TACs, em que foram constatadas as seguintes irregularidades ou 

fragilidades: 

a) ausência de motivação clara que justifique a dispensa, por parte da agência, da 
prerrogativa de requisitar das operadoras informações relevantes para a valoração dos investimentos 

propostos e para a sua posterior fiscalização, como o planejamento de investimentos e análises 
financeiras de ações relativas a ajuste de condutas e a projetos adicionais, nada obstante tais 

informações já existam no âmbito das prestadoras (parágrafos 352 e 353); 

b) aprovação da minuta de TAC da Telefônica, pelo Conselho Diretor, em 27/10/2016, 
com base em dados incompletos e desatualizados, que não permitiam a devida análise de aceitação 

dos projetos propostos pela operadora, determinando que, em seguida, fosse feita uma atualização e 
obtenção de dados relevantes  (parágrafos 549 a 557); 

c) identificaram-se irregularidades na própria estruturação interna da agência para 
fiscalizar o andamento do TAC, visto que já foram aprovados termos de duas grandes operadoras sem 
que a Anatel tivesse concluído o ‘Manual de Acompanhamento e Fiscalização do TAC”, previsto 

com vistas a normatizar a fiscalização dos acordos e estabelecer objetivamente as regras que 
orientarão a interação entre as partes, um instrumento essencial para garantir a efetividade e o 

interesse público do TAC (parágrafo 368 a 372). Ressalta-se que situação semelhante ocorreu com 
os chamados Planos de Melhoria da Qualidade (PMQ), em que o acompanhamento realizado pela 
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Anatel não se mostrou efetivo para garantir a melhoria da qualidade do serviço e o cumprimento dos 
termos de acordo pelas empresas (parágrafos 374 a 378); 

d) está em curso a elaboração do Manual de Acompanhamento e Fiscalização do TAC no 
âmbito do próprio processo de discussão do TAC, sem que haja transparência, isonomia ou 
oportunidade de manifestação da sociedade, incluindo contraditório para as outras prestadoras, nem 

qualquer garantia de consistência entre as disposições previstas nos manuais do TAC de cada 
operadora (parágrafos 415 a 433). Para além dos aspectos formais, o próprio conteúdo da minuta do 

manual viola princípios e dispositivos legais, ao prever que; 

d.1) o acompanhamento da execução do TAC pode ser realizado de outras formas além 
das previstas no próprio manual e as disposições sobre essa fiscalização podem ser alteradas 

posteriormente, a critério da Anatel, o que traz insegurança jurídica para o TAC, tanto do ponto de 
vista da operadora como para a sociedade e o interesse público (parágrafos 146 e 147); 

d.2) a maioria dos projetos e compromissos de ajuste de conduta serão verificados e 
acompanhados por meio de relatórios elaborados pela empresa terceirizada e enviados à agência, 
inclusive a verificação do estágio inicial de todos os investimentos pactuados no TAC, proposta 

carece de fundamentação legal, uma vez que representa a efetiva terceirização da atividade finalíst ica 
da Anatel, atualmente sob competência da Superintendência de Fiscalização, o que é proibido pelo 

parágrafo único do art. 22 da LGT. Ademais, em nenhum momento durante a tramitação da minuta 
do regulamento de TAC ou dos próprios TACs, a Anatel propôs ou discutiu publicamente com 
qualquer instância, interna ou externa, a pretensão de transferir suas responsabilidades e competências 

legais de fiscalização para uma empresa terceirizada (parágrafos 384 a 399). 

835. Também foi avaliado, na presente instrução, o processo de declaração de descumprimento 
e de execução das multas do TAC, em que foram encontradas resumidamente as seguintes 

irregularidades ou fragilidades: 

a) necessidade de que a Anatel reduza o tempo de atingimento do teto da multa diária, 

dado que um prazo muito longo desestimula o cumprimento da obrigação ao reduzir o valor da multa 
diária, além de haver a possibilidade de o Conselho Diretor reavaliar o cumprimento da obrigação 
antes que o teto seja alcançado, o que representa um desestímulo para a operadora cumprir a obrigação 

rapidamente (parágrafos 476 a 496); 

b) possibilidade de que a Anatel postergue a decisão de descumprimento ou não de cada 

item até a análise final do TAC, perdendo assim a efetividade do acompanhamento e desestimulando 
a operadora a cumprir no prazo certo a obrigação, visto que não será declarado o descumprimento do 
item até o final do acordo, algo que nitidamente fere o interesse público do instrumento (parágrafos 

497 a 509). 

836. Outrossim, foram identificadas fragilidades quanto ao procedimento previsto pelo 

regulamento e pelos manuais de TAC para o acompanhamento do grau de cumprimento e para a 
execução das multas dos TACs: 

a) possível sobreposição de competências, em prejuízo da tempestividade da tramitação 

do TAC, uma vez que, embora o regulamento do TAC preveja que o “acompanhamento da execução 
dos compromissos constantes no TAC caberá à Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)”, 

a minuta do manual de fiscalização prevê a criação de um escritório de governança que ficará 
responsável por gerenciar o acompanhamento e receber os relatórios de fiscalização da empresa 
terceirizada, ainda que a estrutura atual da SCO seja mantida e, segundo o regulamento, deveria ser 

responsável por acompanhar todos os TACs (parágrafos 408 a 414); 

b) previsão de instauração de diversos processos administrativos de acompanhamento a 

serem submetidos a julgamento pelo Conselho Diretor sem que esteja previsto o estabelecimento de 
prazos diferenciados para a conclusão desses processos, de forma a dar celeridade ao TAC e garantir  
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que não seja seguido o trâmite processual comum a todos os demais processos administrativos, o que 
compromete a efetividade do TAC, dado que se trata de um instrumento de exceção que gera um 

título executivo extrajudicial, o que garante maior celeridade para a cobrança dos valores devidos 
(parágrafos 510 a 516). 

837. É importante destacar que todas as irregularidades e os riscos apontados anteriormente 

são agravados ao se avaliar o modelo estabelecido pela Anatel no RTAC, art. 11, §3º, em que todos 
os processos sancionatórios que originaram o TAC serão arquivados após a assinatura do termo, o 

que significa que os processos deixarão de existir, permanecendo só o processo do TAC (parágrafos 
517 a 519). 

838. O relatório apresentou uma seção específica para falar das questões relacionadas a 

possíveis riscos decorrentes de revisões legais e normativas, a seguir explicados: 

a) está em curso na Anatel uma revisão do modelo de gestão da qualidade dos serviços 

de telecomunicações, incluindo a reavaliação do arcabouço normativo do tema, que pode prejudicar 
significativamente as ações, resultados e a efetividade dos TACs, já que os TACs de qualidade 
referem-se a condutas definidas como irregulares segundo o regulamento vigente atualmente, 

incluindo os parâmetros técnicos e indicadores das metas (parágrafos 97 a 109); 

b) considerando que estão em andamento ações focadas em reavaliar o modelo de 

prestação dos serviços de telecomunicações, não apenas na Anatel mas no setor todo, prevendo 
inclusive anular as metas de universalização dos serviços prestados em regime público, constatou-se 
risco de que o valor correspondente às ações previstas nos TACs cujo tema seja a universalização 

fosse anulado ou considerado como cumprido, algo que estaria prejudicando o interesse público do 
termo (parágrafos 139 a 168); 

c) alterações conduzidas atualmente pela Anatel na metodologia de cálculo das multas 

aplicadas às infrações que já foram incluídas nos TACs também prejudicam o interesse público no 
firmamento do acordo (parágrafos 115 a 125). 

839. Ressalte-se que, diferentemente do que se observou na alteração do modelo de gestão da 
qualidade, em que se prevê a alteração dos indicadores e das metas de qualidade e não a anulação do 
controle e da atuação da Anatel sobre a qualidade em si, no caso dos TACs que tratam da 

universalização, o próprio objeto do acordo será prejudicado, uma vez que deixará de ser exigíve l, 
acarretando a perda do interesse público na celebração do acordo. Nessas condições, verificou-se que 

os TACs referentes a universalização do serviço de telefonia fixa restam prejudicados dado que não 
há interesse público na celebração desses acordos. As alterações previstas tanto no novo Plano Geral 
de Metas de Universalização (PGMU) quanto na revisão do modelo de telecomunicações 

prejudicarão os compromissos de ajustamento de conduta desses TACs, reduzindo-os ou até mesmo 
os anulando, o que representa benefícios às operadoras em detrimento do erário (parágrafo 168). 

840. No que tange ao monitoramento do ajustamento de conduta, foram constatadas as 
seguintes irregularidades:  

a) ao invés de utilizar os indicadores de qualidade previstos nos regulamentos da agência, 

e que originaram as multas incluídas nos TACs, a Anatel optou por criar um novo indicador o IGQ, 
rejeitando o monitoramento (proposto pela própria área técnica da agência) por meio dos indicadores 

já regulamentados na Anatel, e que motivaram as multas que culminaram na assinatura do acordo. 
Entretanto, a troca de indicadores não permite verificar o ajuste de condutas, princípio básico do 
TAC, dado que gera incomparabilidade entre as condutas irregulares que geraram as infrações, e 

consequentemente o TAC, e a conduta acompanhada pela Anatel após o acordo. Ademais, o novo 
indicador é regulamentado por meio de instrumento inadequado, não submetido às necessárias 

consultas públicas e procedimentos internos de validação, e de baixa publicidade (parágrafos 169 a 
184);  
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b)  o cálculo e o resultado do referido indicador se mostram ineficazes como instrumentos 
de acompanhamento, controle e avaliação do desempenho da qualidade do serviço medido, por não 

refletirem adequadamente a evolução do desempenho e os resultados da operadora diante das ações 
previstas pelo TAC, além de não deixar claro qual seria o valor de referência adequado do IGQ a ser 
atingido pelas operadoras (parágrafos 185 a 192); 

c) prevê-se que a aferição do cumprimento do IGQ será realizada ao final do TAC, como 
meta única, com base no IGQ do último mês do 4º ano de vigência do TAC, algo que agrava as 

fragilidades dos termos do TAC, visto que a Anatel deixa de avaliar periodicamente o IGQ ao longo 
do período de vigência do acordo, reduzindo o controle e o acompanhamento pari passu do 
desempenho das operadoras que garantiria a efetiva melhoria da qualidade dos serviços ao longo da 

vigência do TAC. Ademais, prejudica a efetividade da multa diária prevista no acordo, pois, em caso 
de descumprimento ou atraso de compromisso que somente se considera descumprido no final do 

TAC, poderá não haver tempo hábil para a aplicação máxima de tal penalização (parágrafos 210 a 
223).  

841. A presente instrução também apresentou uma seção específica para falar das questões 

relacionadas aos compromissos adicionais dos TACs, cujas ações devem refletir políticas públicas 
desenhadas para beneficiar a sociedade e o interesse público. Em geral, as metas e os objetivos dessas 

políticas não seriam realizados pela operadora ao longo do tempo, dado não haver interesse comercial 
em alcançá-los. Ressalta-se que o Decreto 8.776/2016, institui o programa de governo Brasil 
Inteligente, que tem como finalidade a universalização do acesso à internet no país. 

842. Na análise dos compromissos adicionais, foram constatadas as seguintes irregularidades : 

a) os projetos de compromissos adicionais dos TACs já aprovados ou propostos nos 
processos em andamentos da Anatel apresentam características que não estão integralmente de acordo 

com a política pública de universalização da banda larga, visto que eles não priorizam o atendimento 
de localidades desprivilegiadas, remotas e sem interesse comercial, com baixos índices de 

desenvolvimento social e regional. Nessas condições, o país perde em duas frentes: i) deixa de ser 
aproveitada a oportunidade do TAC de impor às operadoras obrigações de investimentos em regiões 
desfavorecidas e que normalmente não seriam atendidas pelas prestadoras; e ii) perdem-se ainda 

recursos que, caso as multas fossem cobradas, seriam destinados a fundos específicos cuja função 
principal é estimular políticas públicas do setor de telecomunicações (parágrafos 224 a 242); 

b) sobre o chamado fator de redução de desigualdades sociais e regionais e de execução 
de projetos estratégicos (usado para diminuir parte dos investimentos exigidos da operadora caso 
sejam atendidas localidades mais carentes de infraestrutura), constatou-se que a discussão sobre quais 

projetos poderiam ser considerados na elaboração do fator foi restrita à participação da Anatel e das 
próprias operadoras, sem que pudesse ser considerada a participação da sociedade de maneira geral. 

Apurou-se também que, no cálculo do fator, diferentemente do que se previa e do que foi proposto 
pela área técnica da Anatel, o Conselho Diretor da agência decidiu por priorizar o atendimento de 
localidades de maior atratividade econômica por terem mais capacidade de consumo, por meio do 

Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, favorecendo localidades em que já há um desenvolvimento 
tecnológico maior, ainda que reduzido quando em comparação com os grandes centros e metrópoles 

do país, deixando de privilegiar municípios e localidades em que, de fato, não há interesse de 
atendimento pelas operadoras (parágrafo 246 e 264);  

c) não foi identificada se foi feita uma avaliação, pela Anatel, sobre os possíveis efeitos 

dos investimentos dos TACs no cenário atual de competição entre as prestadoras, já que a entrada de 
prestadoras de serviços de telecomunicações, sobretudo utilizando um estímulo como a desoneração 

resultante do TAC sobre os custos de investimento, pode desequilibrar o funcionamento das empresas 
existentes na localidade, podendo inclusive tornar insustentável a sua operação, reduzindo a 
competição que existia anteriormente naquela região (parágrafo 312 a 318);  
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d) também não foi constatado nenhum estudo ou análise por parte da agência que 
avaliasse quais acessos e investimentos previstos no termo estariam submetidos às regras de 

compartilhamento e tampouco a previsão, em nenhum documento, incluindo a minuta do termo, de 
exigência, pela Anatel, de compartilhamento da infraestrutura entre outras operadoras (parágrafos 
319 a 331). 

843. O presente relatório também apresentou seção em que foi feita análise do conteúdo da 
minuta de TAC da operadora Telefônica, em que foram constatadas as seguintes irregularidades: 

a) compromissos de correção de conduta que infringem leis e regulamentos vigentes, em 
especial: i) simplificação de cadastro, exigindo-se dos novos clientes somente a informação do 
número do seu CPF, o que vai de encontro ao disposto na Lei 10.703/2003, que exige dados 

completos; ii) previsão de ressarcimento de cobranças indevidas feitas pela Telefônica aos seus 
clientes através do depósito do valor no Fundo de Direitos Difusos (FDD), no caso da telefonia fixa, 

o que vai de encontro ao Regulamento-Geral de Direitos do Consumidor da Anatel, que prevê que 
somente após tentativas frustradas de localizar e ressarcir o usuário é que a prestadora pode 
encaminhar o valor correspondente ao FDD; e iii) no caso dos ressarcimentos por interrupções, 

previsão do depósito do valor referente ao STFC no FDD e da concessão de minutos para falar com 
a mesma operadora, no caso dos clientes pré-pagos de telefonia móvel que não possuem planos 

ilimitados, dispositivos esses que contrariam a Lei 8.078/1990, que prevê a devolução do dobro do 
valor cobrado do cliente, acrescido de correção monetária e juros legais (parágrafos 524 a 533); 

b) alterações irregulares em obrigações previstas em editais de licitações. O projeto 

solução 900 MHz, proposto pela Telefônica, destina-se a compensar o não cumprimento de 
obrigações de cobertura impostas pelo edital de licitação de frequências da 
Anatel 2/2010/PVCP/SPV, em que pese o edital ter previsto garantia a ser executada em caso de 

descumprimento das obrigações. A Anatel não executou essa garantia, mesmo passados sete anos da 
data do certame, nem apresentou qualquer justificativa aceitável para isso. Pelo contrário, a agência 

possibilitou que tal obrigação fosse alterada substancialmente e incluída no TAC da operadora. Trata-
se de violação explícita do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de prática 
antieconômica e lesiva ao interesse e aos cofres públicos, uma vez que possibilita a substituição de 

um instrumento de maior liquidez financeira, exigível de pronto, por um processo mais burocrático e 
de execução mais lenta, sobretudo ao se considerar o prazo de cumprimento do TAC e o modo (cheio 

de falhas) por meio do qual a Anatel pretende fiscalizá- lo (parágrafos 534 e 548); 

c) autorização de implementação de três projetos distintos de ampliação de cobertura e 
qualidade da telefonia móvel que, na verdade, configuram partes intrínsecas de um mesmo projeto de 

instalação de infraestrutura de telecomunicações, ocasionando a diluição da relevância e do valor das 
multas de descumprimento dos demais investimentos do TAC, além de sobrestimar o percentual do 

valor do TAC que será atribuído àqueles projetos (parágrafos 549 e 550); 

d) permissão dada pela Anatel de a operadora escolher e alterar livremente quais cidades 
serão beneficiadas com esses projetos, sem que haja uma análise e priorização dos municípios por 

parte da agência, que leve em conta critérios como quantidade de reclamações, desempenho das metas 
de qualidade dos serviços, grau de competição do mercado de telefonia móvel, backbone existente, 

demanda existente, previsão de atendimento em editais de licitação para outras prestadoras, ou mesmo 
relação com as cidades abrangidas pelos pados incluídos no TAC (parágrafo 551); 

e) formulação genérica de alguns investimentos e projetos exigidos no TAC, o que 

dificulta o seu acompanhamento e a sua atestação posterior, além de não ser capaz de garantir a 
correção de todas as condutas irregulares abrangidas pelos Pados aceitos no TAC, uma vez que tais 

itens não ficam especificados no texto do termo de ajuste. Também foi verificado que existem 
compromissos que atendem parcialmente as condutas a serem regularizadas, porém não abrangem 
outras condutas irregulares que constam dos Pados admitidos no TAC (parágrafo 555); 
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f) incongruências entre o que o TAC prevê e o que está disposto em outros regulamentos, 
ou mesmo o que já foi prometido pela própria prestadora no âmbito de outras negociações na agência , 

no que tange aos prazos de cumprimento pactuados para cada projeto e obrigação incluído no TAC. 
Cita-se como exemplo, entre outros casos, o dispositivo da minuta do TAC que estabelece que, a 
partir do segundo ano de vigência do TAC, a Telefônica somente ativará as estações do serviço de 

comunicação multimídia (SCM) que estejam regularmente licenciadas, ou seja, o texto do TAC 
autoriza a operadora a ativar estações em desacordo com a regulamentação vigente sobre 

licenciamento na Anatel durante o primeiro ano do termo de ajuste (parágrafos 558 e 582). 

844. Ainda com relação ao TAC da empresa Telefônica, na presente instrução foi feita análise 
do valor de referência do TAC e da divisão de multas definida pela Anatel. Nessa avaliação foram 

constatadas as seguintes irregularidades: 

a) inclusão, posteriormente à aprovação pelo CD e sem a devida análise, de processos 

que alteram significativamente o VR do TAC. Sequer foi possível a própria Anatel prever o montante 
acrescido ao TAC, visto que autorizou a inclusão, de ofício, de qualquer processo sobre os temas 
tratados (sem saber quais são e qual o valor de suas multas), mas que, segundo levantado nesta 

representação, altera o VR em, no mínimo, R$ 511 milhões, tendendo a ser um valor bem maior. 
Soma-se a isso o fato de que o termo utilizado pela Anatel para permitir a inclusão de ofício de 

processos não explicita até que momento seria aceitável a inclusão de novos processos 
administrativos, o que deixa a entender que não há um limite temporal para a inserção de novos 
processos (parágrafos 589 e 591); 

b) com a inclusão posterior de processos, as condições analisadas pela área técnica e 
Procuradoria Especializada junto à Anatel diferem significativamente das aprovadas pelo CD, o que 
prejudica a legitimidade do TAC a ser assinado, além de ensejar possível prejuízo ao interesse 

público, dado que o VR do TAC foi ampliado sem que fossem estudados os compromissos vinculados 
a esse aumento e as condições a serem exigidas que trariam maiores benefícios à sociedade (parágrafo 

593); 

c) previsão, na minuta de TAC, de possibilidades de mudanças no objeto e nas metas 
previstas, a exemplo da alteração dos municípios a serem atendidos, o que pode resultar em 

insegurança jurídica de um termo já assinado, afetar o interesse público do instrumento e 
comprometer o estudo de viabilidade financeira do TAC feito pela Anatel (parágrafo 603); 

d) desequilíbrio na distribuição do valor de referência e das multas entre os compromissos 
previstos no TAC, com priorização de metas-meio em detrimento dos ajustes de conduta, o que 
representa um desvio de finalidade e a redução do interesse público no acordo. Ou seja, na minuta 

aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel, foram privilegiados investimentos de infraestrutura na 
rede da empresa, que permanecerá com os ativos e benefícios deles advindos, em detrimento de 

compromissos vinculados aos critérios objetivos de correção das condutas irregulares que resultaram 
nas multas que motivaram a realização do TAC (parágrafos 608 a 648). 

845. Na análise dos compromissos adicionais e do estudo financeiro (VPL) que os embasou 

no TAC da empresa Telefônica, foram constatadas as seguintes irregularidades ou fragilidades: 

a) o projeto de compromissos adicionais selecionado deixa de levar em consideração o 

grau de interesse público desse projeto específico, que  possui uma política com um alcance restrito, 
em detrimento de outros projetos que poderiam ser realizados com esse volume de recursos e que 
seriam mais compatíveis com a política pública de universalização da banda larga no Brasil 

(parágrafos 650 a 666); 

b) aprovação do termo sem o detalhamento das metas a serem atingidas nos 

compromissos adicionais nem das especificações técnicas e dos critérios objetivos a serem exigidos 
da operadora, o que implica a fragilidade do acordo, a possível distorção entre os valores e dispêndios 
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previstos e os que deverão ser realizados, na dificuldade de verificação do cumprime nto ou não das 
metas e, principalmente, a insegurança jurídica do TAC, visto que eventuais definições posteriores 

podem gerar conflitos e questionamentos entre as partes, inclusive judiciais (parágrafos 668 a 677); 

c) não priorização de ações em localidades mais deficitárias de infraestrutura, resultando 
em possíveis benefícios indevidos à prestadora e um possível prejuízo ao interesse público 

(parágrafos 678 a 705); 

d) ausência de justificativas e motivação clara para a aplicação do desconto máximo 

previsto no RTAC para definição do volume de recursos a serem aplicados nos compromissos 
adicionais, com benefício da operadora Telefônica em detrimento do interesse público. O fato é 
agravado ao se levar em consideração o pequeno alcance do projeto de FTTH e das localidades a 

serem atendidas por ele (parágrafos 708 a 723). 

846. No tocante ao cálculo do VPL negativo a ser considerado para fixação dos compromissos 

adicionais, verificou-se que o valor apresentado pela empresa Telefônica correspondia a R$ 1,66 
bilhão, enquanto o aprovado pela Anatel foi de R$ 1,60 bilhão. Na análise da metodologia e premissas 
de cálculo adotadas, foram constatadas as seguintes fragilidades ou irregularidades: 

a) constatou-se que a Anatel, contrariando o regulamento de TAC que exige o uso 
“metodologia usualmente empregada pela agência”, optou por avaliar o VPL do projeto utilizando, 

pela primeira vez, ferramenta criada por uma consultoria contratada pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) para outros fins que não tem relação com os TACs, 
uma decisão que, além de ir de encontro com o art. 19, § 1º, RTAC, ainda fragiliza o estudo e 

resultados obtidos pela Anatel, visto que foi adotada ferramenta que nunca havia sido utilizada pela 
agência, potencializando os riscos de erros e possível adoção de premissas inadequadas, e que nunca 
passou pelo processo de consulta pública da sociedade, como foi feito com o modelo de custos 

usualmente adotado pela agência (parágrafo 729 a 737); 

b) sobre o cálculo em si e a ferramenta utilizada, a agência não foi capaz de esclarecer ao 

TCU, após sucessivas diligências, a motivação das premissas adotadas no cálculo aprovado pela 
agência nem todos os dados utilizados como base para o cálculo do VPL aprovado. Além disso, em 
reuniões, os servidores da agência não souberam responder a todos os questionamentos feitos, 

inclusive sobre premissas básicas do estudo, e que afirmaram que o conhecimento sobre a ferramenta 
seria objeto de treinamento futuro da equipe técnica da agência (parágrafos 741 a 748); 

c) não foi possível ver a ferramenta, de fato, executar o cálculo do estudo financeiro, dado 
que, ao tentar utilizá-la nos equipamentos do TCU, a ferramenta não completou a análise, 
apresentando problemas técnicos, e, em visita à Anatel pela equipe do Tribunal para avaliar a 

ferramenta, não foi comprovado pelos servidores da agência o funcionamento da ferramenta nas 
próprias dependências do órgão regulador, em 14/3/2017 (parágrafos 750 a 754); 

d) a Anatel fez a aprovação do TAC da empresa Telefônica pelo Conselho Diretor sem 
que houvesse um estudo financeiro confiável e completo do VPL dos compromissos adicionais, 
insumo estritamente necessário para embasar o acordo, que prejudica o interesse público do acordo e 

pode acarretar em danos significativos ao erário, visto que as condições do termo não são conhecidas 
ou podem estar distorcidas (parágrafo 762). 

847. Em face das dificuldades enfrentadas com o cálculo do VPL, a Anatel solicitou ao TCU 
o sobrestamento do presente processo, justificando-o com a necessidade de a agência rever algumas 
premissas de cálculo. 

848. Entretanto, constatou-se que as informações pendentes de envio ao TCU, embora 
importantes para analisar um dos aspectos do TAC da Telefônica, não constituem qualquer óbice à 

continuidade da avaliação completa da atuação da Anatel sobre todos os seus TACs, objeto do 
presente processo, não impedindo a realização da análise de mérito da presente representação. Com 
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efeito, a dificuldade (ou mesmo, a impossibilidade) da Anatel em prestar os esclarecimentos 
solicitados em relação à metodologia e à ferramenta utilizadas no cálculo do VPL consiste, 

essencialmente, em uma evidência que corrobora as fragilidades e inconsistências apontadas na 
presente análise (parágrafos 785 a 816). 

849. Um mês depois de pedir o sobrestamento do presente processo, a Anatel solicitou a 

desistência do pedido e apresentou um novo cálculo do VPL, com valor inferior em mais de cem 
milhões de reais ao valor inicialmente aprovado pelo CD em 2016, o que representa uma 

quantificação do dano ao erário mínimo que ocorreria com a assinatura do TAC da Telefônica nos 
termos aprovados pelo CD (parágrafos 763 a 770). 

850. Diante das constatações detalhadas ao longo desta instrução, foi avaliada a possibilidade 

de responsabilização do Conselho Diretor da Anatel pela aprovação do TAC da Telefônica (Acórdão 
Anatel 422/2016-CD) com as falhas e irregularidades identificadas e contendo um dano ao erário de 

pelo menos R$ 137,7 milhões (parágrafo 764). Do mesmo modo, avaliou-se a conduta do referido 
colegiado na aprovação do ato que disciplinou o fator de desconto das desigualdades regionais (Ato 
Anatel 50.004, de 5/1/2016) com todas as irregularidades relatadas anteriormente, que impactam na 

celebração e no valor de todos os TACs a serem firmados no âmbito da agência (parágrafos 817 a 
828). 

851. Nessa avaliação, levou-se em conta o procedimento para análise e aprovação dos TACs 
pela Anatel, cujo minucioso e cuidadoso detalhamento no RTAC deixa evidente a preocupação em 
se garantir que os fundamentos do termo de ajustamento de conduta, além de observarem os 

princípios gerais que regem qualquer ato expedido pelo Poder Público, sejam sólidos, inequívocos e 
plenamente aderentes ao interesse público. A propósito, não se poderia esperar tratamento diferente, 
tendo em vista o caráter excepcional do TAC, por meio do qual se realiza uma verdadeira renúncia 

de receitas públicas, condicionada ao cumprimento dos compromissos ajustados. 

852. A ponderação também considerou a gravidade e a possível repercussão dos atos sobre 

todos os demais pedidos de TACs que tramitam na agência, chegando-se à conclusão de que se faz 
necessária a realização de audiência dos conselheiros que integravam o Conselho Diretor no momento 
de aprovação do TAC pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD e do Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016. 

853. Repise-se que, embora a agência não tenha tido acesso ao conteúdo da minuta da presente 
instrução, justamente porque se tratava de minuta, a decisão do CD de 27/4/2017 corrige algumas das 

irregularidades apontadas na presente instrução quanto ao manual de fiscalização do TAC da 
Telefônica, que seriam objeto de proposta de determinação na presente instrução, inclusive (parágrafo 
855). 

854. Tal conduta somente reforça as evidências fartamente apresentadas ao longo da presente 
instrução de que o ato de aprovação da minuta de TAC da Telefônica deu-se sem que houvesse uma 

análise suficientemente técnica, precisa, adequada e completa, nem uma preocupação com a 
observância da legislação e da regulamentação vigentes em todos os aspectos. A correção de 
flagrantes irregularidades por parte da unidade jurisdicionada antes mesmo dela ter acesso às 

considerações de mérito da unidade técnica do TCU comprova a gravidade dessas irregularidades e 
o quanto a sua violação à legislação vigente eram patentes e explícitas desde o começo, posto que 

bastou uma segunda análise mais detida da área técnica e do Conselho Diretor da Anatel para que tais 
irregularidades fossem corrigidas espontaneamente (parágrafo 856). 

855. Por fim, cabe destacar que o Regulamento do TAC não determina que todos os 

instrumentos desse tipo sejam analisados ou aprovados em nenhum momento pelo TCU, o que de 
fato nem é possível, pois as resoluções da Anatel não possuem competência legal para demandar a 

atuação do Tribunal. Além disso, é notório que o TCU não é instância revisora ou recursal das 
decisões da agência. Assim, ao longo da presente instrução, foram avaliados aspectos gerais e 
irregularidades que perpassam a discussão e tramitação de todos os TACs da agência. 
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856. Ressalta-se que a atuação do TCU, no seu papel constitucional de controle externo, se 
destina a fiscalizar as ações conduzidas pela Anatel mediante a definição de um escopo de trabalho, 

um universo e uma amostra a serem examinados com relação aos procedimentos da agência. Esta 
Corte exerce, neste caso, o chamado “controle de segunda ordem”, com o objetivo de verificar a 
regularidade da atuação da agência no exercício de suas atividades finalísticas. Dessa forma, não se 

pretende, na presente avaliação, convalidar, ou não, a aprovação dos processos de TAC, e sim 
verificar se há irregularidades e fragilidades nos pontos avaliados pelo Tribunal quanto a um 

determinado processo executado pelo órgão regulador. 

857. De acordo com o disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução-TCU 254/2013, que dispõe sobre 
a classificação da informação quanto à confidencialidade no âmbito do Tribunal, cabe “ao TCU 

respeitar a classificação atribuída na origem às informações recebidas de pessoa física ou jurídica 
externa ao Tribunal”. Em ofícios enviados pela Anatel ao TCU (peças 46, p. 1), consta solicitação da 

agência para que seja dado tratamento sigiloso a peças do presente processo, uma vez que seu 
conteúdo atende ao disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei 9.472/1997. Diante da solicitação da 
Anatel, propõe-se classificar como sigiloso o conteúdo das peças 45, 102, 128 e 137 do presente 

processo. 

858. Registre-se que, de acordo com despacho do Ministro Relator Bruno Dantas, em 3/1/2017 

(peça 48), a presente instrução de mérito deve ser encaminhada ao Gabinete do Procurador-Geral 
Ministério Público junto ao TCU, para manifestação do Parquet e posterior envio ao gabinete daquele 
ministro. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

859. Ante o exposto, submetem-se os autos ao Gabinete do Procurador-Geral Ministé r io 
Público junto ao TCU, para manifestação do Parquet e posterior envio ao Gabinete do Ministro 

Relator Bruno Dantas, propondo: 

a) determinar à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 

250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 

a.1) com relação a todos os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) a serem assinados 
pela agência: 

a.1.1) se abstenha de aplicar a regra prevista no art. 38, inciso IV, do Regulamento de 
Celebração e Acompanhamento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (RTAC), 

Resolução Anatel 629/2013, aos processos sancionatórios cuja inclusão no TAC tenha sido feita 
posteriormente ao período de transição previsto no regulamento, seja por requerimento da prestadora 
ou por inclusão de ofício pela própria agência, de forma que, em relação a esses processos seja devido 

o pagamento de 10% do valor correspondente às multas aplicadas, em razão de a situação verificada 
estar em desacordo com o art. 38, inciso IV, da Resolução Anatel 629/2013, RTAC; 

a.1.2) somente aprove termos de ajustamento de conduta após analisar, anteriormente à 
aprovação, a admissibilidade de cada processo a ser incluído no TAC e o impacto causado por cada 
um deles nas condições e nos valores que compõem o acordo de ajustamento de conduta, em razão 

de a situação atual estar em desacordo com os arts. 7º e 9º da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e 
com o previsto no art. 2º, caput e inciso VII, da Lei 9.784/1999, que dispõe sobre o princípio da 

motivação como exigência de indicação de pressupostos de fato e de direito que determinam decisões 
em atos da Administração Pública; 

a.1.3) em caso de alteração relevante pelo Conselho Diretor da proposta da minuta de 

TAC encaminhada pela comissão de negociação com relação às metas, projetos, compromissos, 
cronogramas, condições de execução ou fiscalização, valores, condutas a serem corrigidas ou 

processos abrangidos pelo TAC, afetando significativamente as condições do acordo firmado na 
comissão, remeta a minuta final novamente à área técnica e à Procuradoria Federal Especializada 
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(PFE) junto à Anatel para nova análise, por a situação atual estar em desacordo com a obrigação legal 
de garantir que a Procuradoria exerça sua competência e dever de analisar a minuta de TAC, nos 

termos do art. 9º, caput e § 2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013, e de garantir 
que as decisões da Anatel sejam baseadas em informações técnicas e em dados reais e atualizados 
(não apenas estimados), garantindo a observância dos princípios da eficiência e do interesse público, 

previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, 
previstos no art. 38 da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), Lei 9.472/1997; 

a.1.4) no prazo de 60 (sessenta) dias, inclua explicitamente no texto de todos os TACs 
que eventuais atrasos na definição e aprovação dos modelos de acompanhamento não têm o condão 
de postergar a data de cumprimento de qualquer meta ou compromisso assumido pela operadora em 

sua assinatura, nem de alterar a metodologia de cálculo das multas diárias por descumprimentos, nem 
retardar a aplicação dessas multas e a execução do termo extrajudicial, garantindo a observância dos 

princípios da legalidade e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal 
e no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.5) no prazo de 60 (sessenta) dias, instaure processo administrativo específico para 

elaborar, submeter a consulta pública e apreciar as cláusulas e condições gerais do manual de 
fiscalização dos TACs, incluindo procedimentos, critérios e parâmetros objetivos para ulteriores 

alterações, aplicáveis a todos os TACs a serem firmados pela agência, em razão de a situação atual 
estar em desacordo com os arts. 38 e 42 e o inciso VI do art. 127 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.6) no âmbito de cada processo de TAC, elabore e aprecie as cláusulas e condições 

específicas aplicáveis à fiscalização de seus termos, garantindo à prestadora diretamente afetada a 
oportunidade de enviar contribuições e sugestões e submetendo a minuta à Procuradoria Federal 
Especializada junto à Anatel, em razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 38 e o inciso 

VI do art. 127 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.7) realize fiscalizações acerca do cumprimento de todos os TACs diretamente nas 

prestadoras nos prazos definidos nos cronogramas de metas e compromissos do referido TAC, 
podendo utilizar, como insumo, metodologia de amostragem e, subsidiariamente, outros documentos 
enviados por empresas privadas que sejam eventualmente contratadas para emitir relatórios sobre a 

execução do TAC, em razão de a situação estar em desacordo com o parágrafo único do art. 22 da 
Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/1997; 

a.1.8) se abstenha de exigir a contratação de empresa privada pelas prestadoras que 
firmarem TACs com a agência, o que configura delegação da fiscalização da execução das metas, 
compromissos e investimentos pactuados no TAC a terceiros e contraria o parágrafo único do art. 22 

da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/1997; 

a.1.9) se abstenha de assinar qualquer TAC antes da conclusão dos estudos que 

demonstrem a situação inicial de cada um de seus projetos e investimentos pactuados para a correção 
de conduta e os compromissos adicionais, com vistas a permitir o acompanhamento e a fiscalização 
mais efetivos e precisos, por a situação atual estar em desacordo com os arts. 13, incisos I a VII, e 24 

da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com os princípios do interesse público, eficiência e 
segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 

da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.10) no prazo de 90 (noventa) dias, apresente ao TCU justificativa para a aplicação do 
valor mínimo regulamentar dado pela agência ao estabelecer o teto das multas diárias aplicáveis aos 

compromissos dos TACs já aprovados pela agência e para o estabelecimento de um critério único de 
limite máximo de multas diárias, independentemente da relevância do compromisso para a sociedade 

e da sua importância com relação ao demais compromissos do TAC, em razão de a situação atual 
estar em desacordo com os princípios da motivação, razoabilidade e do interesse público, previstos 
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no art. 2º da Lei 9.784/1999, no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 15 
da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, c/c o art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.11) nos processos de TAC, apresente motivação e justificativa com base em critérios 
objetivos e técnicos para cada decisão que suspenda a aplicação de incidência da multa diária ou que 
limite a sua aplicação em momento anterior ao fim do prazo máximo estabelecido para o atingimento 

do teto da multa diária, adotando as medidas necessárias para garantir que, no caso de persistência do 
descumprimento mesmo após decisão do Conselho Diretor, haja o acompanhamento e eventua l 

determinação posterior de complementação do pagamento, em razão de a situação atual estar em 
desacordo com os princípios da legalidade, da motivação e do interesse público previstos no caput 
do art. 2º da Lei 9.784/1999, no parágrafo único do art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e os arts. 

19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.12) estabeleça nas minutas de TACs conduzidos pela agência a previsão de declarar 

o descumprimento de itens do cronograma pactuado no TAC mesmo antes do término da vigência do 
respectivo TAC, de forma a aumentar os incentivos para o cumprimento tempestivo das metas e dos 
compromissos pactuados no TAC, em razão de a situação atual estar em desacordo com os princípio s 

da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e da 
finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.13) no prazo de 60 (sessenta) dias, exclua dos manuais de fiscalização dos TACs 
qualquer referência à criação de instância, estranha à atual estrutura administrativa da agência, que 
se aproprie da atribuição regulamentar da Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) de 

acompanhar a execução dos compromissos constantes nos TACs, em razão de a situação atual estar 
em desacordo com o art. 23 do RTAC, Resolução Anatel 629/2013, c/c inciso III do art. 158 do 
Regimento Interno da Anatel; 

a.1.14) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabeleça, para os processos administrativos 
de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das metas e obrigações pactuadas nos TACs, um 

procedimento mais célere do que o previsto para os processos sancionatórios comuns da Anatel, 
tornando o prazo de acompanhamento e sanção dos TACs compatível com a celeridade e efetividade 
exigida do processo de execução de títulos extrajudiciais, visto que as multas previstas no TAC são 

de natureza cominatória, em razão de as minutas dos TACs analisados e dos manuais de fiscalização 
estarem em desacordo com o § 6º do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985, e com os 

princípios de celeridade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência previstos no 
caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, nos arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997, e no 
parágrafo único do art. 36 do Regimento Interno da Anatel; 

a.1.15) no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação dos novos normativos que 
concretizem alterações de normativos da Anatel durante a vigência do TAC, redistribua em novos 

compromissos ou estabeleça na forma de pagamento direto o valor relativo aos compromissos de 
ajustamento de conduta incluídos nos TACs cujo objeto, ações e obrigações forem reduzidas ou 
prejudicadas pela revisão do normativo, garantindo, assim, a existência de mecanismos de 

compensação que garantam o interesse público do acordo, uma vez que poderá não ser possível exigir 
a correção das condutas infringidas nos Pados com a nova regulamentação, o que prejudica o interesse 

público do TAC, contrariando os arts. 2º e 15 da Resolução Anatel 629/2013 e o art. 19 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

a.1.16) caso seja necessária a repactuação das condições de TACs já assinados devido a 

alterações regulamentares posteriores, se abstenha de prorrogar a vigência dos TACs assinados e de 
fazer qualquer alteração no prazo de vigência dos acordos em andamento que possa provocar atrasos 

nos resultados esperados com os termos assinados, em atenção aos princípios do interesse público, 
da legalidade e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 
612/2013, c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997, e o art. 37 da Constituição Federal; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.



 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO         145 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
Sec. Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração/2ª Diretoria  

a.1.17) para qualquer TAC celebrado pela agência, se abstenha de recalcular o valor de 
qualquer multa aplicada que esteja abarcada no respectivo TAC com outra metodologia que não seja 

aquela vigente no momento da aplicação, em razão do disposto nos arts. 2º, 6º, inciso VII, e 15 da 
Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e em consonância com os princípios da segurança jurídica e do 
interesse público previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c o art. 19 da 

LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.18) se abstenha de incluir nos TACs quaisquer Pados relativos ao tema de 

universalização, considerando que está prevista a extinção das obrigações relativas ao tema na revisão 
do modelo de telecomunicações, conduzida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder 
Executivo, e também pela própria agência em sua proposta de revisão do PGMU para o próximo 

quinquênio, o que acarretaria na perda de objeto de parcela significativa dos compromissos de 
correção de conduta, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, 6º, inciso VII, e 15 da Resolução Anatel 

629/2013, e os princípios do interesse público, da segurança jurídica e da eficiência, previstos no art. 
36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.19) se abstenha de assinar qualquer TAC envolvendo o tema de qualidade que utilize 

como critério para definição do ajustamento de conduta e de suas metas o Índice Geral da Qualidade 
(IGQ) ou qualquer outro indicador não regulamentado e não submetido a consulta pública, em linha 

com o disposto nos regulamentos de qualidade da Anatel dos serviços de telefonia móvel, Resolução 
Anatel 477/2007, e de telefonia fixa, Resolução Anatel 605/2012, c/c os incisos I e III do art. 13, o 
art. 16 e o caput e inciso II do art. 17 do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013, e com 

os princípios da publicidade e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da 
Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.20) ao estabelecer o acompanhamento do ajustamento de conduta referente às metas 

e aos compromissos a serem atingidos pelo TAC, estabeleça pontos de controle periódicos ao longo 
da vigência do TAC, com a previsão de aplicação de multas por descumprimentos relacionados a 

esses controles realizados, consoante com os incisos I, III e V do art. 13, o art. 16, o caput e incisos 
II e III do art. 17 e o caput do art. 24 do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013 c/c o § 6º 
do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985; 

a.1.21) no prazo de 30 (trinta) dias, anule o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, instaurando 
processo administrativo para a elaboração de Resolução que estabeleça a forma de cálculo do fator 

de redução das desigualdades regionais, devido ao fato de que tanto o conteúdo do referido ato está 
em desacordo com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da 
Portaria MC 1.455/2016 e os arts. 19, § 3º, e 22 da Resolução Anatel 629/2013, quanto o instrumento 

adotado para formalizar a decisão está em desacordo com os arts. 40 e 62 do Regimento Interno da 
Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e com o art. 42 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.22) no prazo de 60 (sessenta) dias, adote providências com vistas a renegociar em 
todos os TACs em tramitação na agência, inclusive aqueles já aprovados, os compromissos adicionais 
pactuados com base no Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, de forma a excluir todos os efeitos produzidos 

pelo referido ato e a contemplar a nova metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades 
regionais, em razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 

8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016 e os arts. 19, §3º, e 22 da Resolução 
Anatel 629/2013 c/c os arts. 40 e 62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013 e 
com o art. 42 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.23) no prazo de 60 (sessenta) dias, insira nas minutas de todos os TACs conduzidos 
pela agência cláusula que garanta que a infraestrutura construída ou ampliada com os recursos do 

TAC necessariamente deva ser compartilhada com as demais operadoras a condições comerciais  
justas e equilibradas, em razão de a situação atual estar em desacordo com os arts. 73 e 155 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 
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a.1.24) em todos os TACs conduzidos pela agência, garanta que a soma das sanções 
aplicáveis à operadora em casos de descumprimento de cada compromisso adicional do TAC, 

incluindo as multas diárias e a execução do Valor de Referência do item, seja superior ao montante 
previsto de investimentos para aquele item, sendo superior inclusive ao investimento previsto antes 
da aplicação do fator de desigualdade do regulamento de TAC, quando for adotado, em razão de a 

situação atual permitir uma possível falta de efetividade do TAC, estando em desacordo com os 
princípios da eficiência, da finalidade e do interesse público, previstos no art. 36 da Resolução Anatel 

612/2013 e nos arts 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.25) estabeleça, para qualquer TAC conduzido pela agência, na minuta a ser aprovada 
todas as condições iniciais necessárias para o devido acompanhamento dos compromissos previstos 

no acordo e para garantir a segurança jurídica do TAC, de acordo com os arts. 13, incisos I a VII, e 
24 da Resolução Anatel 629/2013 e com os princípios do interesse público, da eficiência e da 

segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 
da LGT, Lei 9.472/1997, estabelecendo necessariamente:  

a.1.25.1) a relação final de processos administrativos de multa que estarão inclusos no 

TAC; 

a.1.25.2) a situação atualizada de cada compromisso a ser firmado, com o detalhamento 

da condição qualitativa e quantitativa, no momento da assinatura do TAC, de cada uma das metas 
previstas; 

a.1.25.3) as metas e os marcos temporais de avaliação de cada um dos compromissos 

previstos, com o maior nível de objetividade e de detalhamento possível; 

a.1.25.4) a relação definitiva dos municípios a serem atendidos pelos compromissos do 
TAC, especificando as características da região a ser preferencialmente atendida dentro dessas 

cidades, bem como o valor e a descrição dos investimentos a serem realizados; 

a.1.26) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realize os ajustes previstos na determinação 

anterior nos TACS que já foram aprovados na agência, submetendo as minutas ajustadas à nova 
aprovação pelo Conselho Diretor da Anatel, nos termos do art. 13, incisos I a VII, da Resolução 
Anatel 629/2013 e dos princípios do interesse público, da eficiência e da segurança jurídica previstos 

no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.27) para qualquer TAC conduzido pela agência, insira na minuta uma cláusula que 

permita a alteração dos compromissos acordados, incluindo a mudança das localidades a serem 
atendidas, somente se comprovada a impossibilidade de cumprimento do compromisso por caso 
fortuito ou força maior ou se houver alteração nos normativos que impactem nas metas do TAC, em 

razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 13, inciso III, da Resolução Anatel 629/2013 
e com os princípios do interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, 

da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.28) ao definir os compromissos adicionais dos TACs, aprove projetos destinados a 
garantir o uso dos recursos públicos alocados nos acordos em prol da política pública de 

universalização da banda larga conforme estabelecido pelo então Ministério das Comunicações, em 
consonância com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, o art. 3º, § 3º, inciso III, da 

Portaria MC 1.455/2016, o art. 19, §3º, da Resolução Anatel 629/2013 e com o princípio do interesse 
público previsto no art. 36, parágrafo único, da Resolução 612/2013 c/c o art. 19 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

a.1.29) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ajuste os projetos dos compromissos 
adicionais dos TACs já aprovados pela agência de forma a atender as condições descritas na 

determinação anterior, em consonância com o art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, o art. 
3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016, o 3º do art. 19 da Resolução Anatel 629/2013 e com 
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o princípio do interesse público previsto no art. 36, parágrafo único, da Resolução 612/2013 e no art. 
19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.30) ao definir os critérios objetivos e as especificações técnicas das metas a serem 
exigidas das operadoras no cumprimento dos compromissos adicionais, inclusive para os acordos já 
aprovados e que deverão ser revistos, estabeleça detalhadamente as regiões e, preferencialmente, os 

bairros que serão considerados prioritários e aceitáveis como localidades a serem atendidas pelos 
compromissos, em consonância com o art. 13, incisos I a IV, da Resolução Anatel 629/2013 e com 

os princípios do interesse público, da eficiência e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo 
único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.31) inclua nas minutas de TAC cláusula que estabeleça que a troca dos municípios e 

das regiões a serem atendidos pelos compromissos de ajustamento de conduta ou compromissos 
adicionais, em casos de repactuação dos TACs devido a caso fortuito ou força maior ou à alteração 

nos normativos que impactem nas metas do acordo, só será admitida após análise pela Anatel e desde 
que a mudança esteja devidamente motivada e haja compatibilidade entre os investime ntos previstos 
para ambos os projetos e entre as características sociais e de infraestrutura existente entre a localidade 

nova e a originalmente prevista, em respeito aos princípios de interesse público e de segurança 
jurídica, previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, 

Lei 9.472/1997; 

a.1.32) registre formalmente nos estudos financeiros conduzidos pela agência para o 
cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) dos compromissos adicionais dos TACs, inclusive na 

minuta do TAC, as seguintes premissas e suas respectivas motivações e fundamentos, entre outras 
que a Agência julgar necessárias, por a situação atual estar em desacordo com os arts. 19, § 1º e 2º, 
da Resolução Anatel 629/2013, com os princípios da motivação e da segurança jurídica previstos no 

art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e com os princípios da eficiência e do interesse público, 
previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal: 

a.1.32.1) extensão do período considerado no fluxo de caixa; 

a.1.32.2) distribuição e origem das receitas consideradas; 

a.1.32.3) distribuição e origem de todas as despesas consideradas, inclusive o 

comportamento no fluxo de caixa das despesas administrativas, despesas comerciais, dos custos de 
operação, manutenção e aluguel, e demais gastos; 

a.1.32.4) como são estimadas as despesas operacionais e não-operacionais; 

a.1.32.5) data ou ano de início do cálculo do fluxo de caixa; 

a.1.32.6) critérios objetivos escolhidos para a distribuição da implantação da 

infraestrutura nas regiões dos municípios pactuados; 

a.1.32.7) escolha do preço de comercialização do serviço para cada região e cidade do 

país a serem atendidos; 

a.1.32.8) previsão de investimentos, incluindo a descrição técnica dos elementos que 
compõem o projeto proposto; 

a.1.32.9) taxa de desconto, chamada pela Anatel de Custo Médio Ponderado de Capital, 
utilizada no cálculo do fluxo de caixa e o período considerado nesse índice; 

a.1.32.10) análise sobre as cidades a serem atendidas acerca da eventual presença e 
percentual de participação no mercado das demais prestadoras de serviços de banda larga fixa, ou 
mesmo da própria operadora; 

a.1.33) justifique a motivação e os critérios utilizados pela agência para fundamentar a 
criação de um fator de desigualdades sociais e regionais e a sua adoção nos compromissos adicionais 
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dos TACs, conforme estabelecido na Resolução Anatel 629/2013, demonstrando também a 
motivação e os estudos utilizados para estabelecer a variação entre um a dois do valor do fator, que 

permite que o Valor Presente Líquido (VPL) dos projetos executados possa ser considerado no TAC 
como até o dobro do VPL real do projeto, por a situação atual estar em desacordo com os princípio s 
da legalidade, da motivação e do interesse público previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c o art. 36 

da Resolução Anatel 612/2013 e os arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.34) inclua cláusula em todos os TACs estabelecendo atualização do Valor de 

Referência e de todas as multas diárias pela taxa Selic durante toda a vigência do TAC, por a situação 
atual estar em desacordo com art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c art. 37-A da Lei 10.522/2002; 

a.1.35) justifique a motivação e os critérios utilizados para fundamentar a permissão dada 

pela agência nos arts. 19 e 20 da Resolução Anatel 629/2013 para que o valor dos compromissos 
adicionais possa ser inferior ao valor das multas incluídas nos TACs, esclarecendo também os 

critérios e estudos feitos para calcular os percentuais estabelecidos nos referidos dispositivos, por a 
situação atual estar em desacordo com os princípios da legalidade, da motivação e do interesse 
público previstos no art. 2º da Lei 9.784/1999 c/c o art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e os arts. 

19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.1.36) se abstenha de aplicar o entendimento de que não devem ser consideradas 

reclamações de clientes contumazes no cálculo do IRA durante a vigência de todos os TACs, por não 
haver definição formal do cliente contumaz em nenhum regulamento da Anatel, e nem previsão 
regulamentar para referida desconsideração, em razão de a situação atual estar em desacordo com os 

arts. 19 e 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2) com relação ao Termo de Ajustamento de Conduta da empresa Telefônica, aprovado 
pelo Conselho Diretor no Acórdão Anatel 422/2016-CD, se abstenha de assinar o referido TAC até 

que sejam cumpridas as seguintes determinações: 

a.2.1) após a realização dos ajustes que forem determinados na deliberação que vier a ser 

proferida pelo TCU nestes autos, encaminhe a versão atualizada da minuta do TAC para a análise e 
manifestação da Procuradoria Federal Especializada na Anatel (PFE-Anatel), em razão de a situação 
atual estar em desacordo com o caput e o § 2º do art. 9º da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, no 

art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997, e o caput do art. 37 da Constituição Federal; 

a.2.2) adeque todos projetos e ações de correção de conduta previstos na minuta do TAC 

da Telefônica às disposições das leis e regulamentos vigentes, de forma a não prever obrigações que 
contrariem a legislação, incluindo alterações nas cláusulas que tratam sobre: 

a.2.2.1) informações mínimas exigidas no cadastramento de novos usuários de telefonia 

móvel pré-paga, em razão de a situação atual estar em desacordo com o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 
10.703/2003; 

a.2.2.2) ressarcimento das interrupções de serviço e das cobranças indevidas feitas pela 
Telefônica aos seus clientes, em razão de a situação atual estar em desacordo com o parágrafo único, 
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990, e com o inciso I, § 1º, do art. 17 

do RTAC, Resolução Anatel 629/2013, c/c os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014; 

a.2.3) retire do TAC todos os processos administrativos correspondentes ao 
descumprimento dos compromissos de abrangência exigidos nos Editais de Licitação 2/2007-SPV-
Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, além das respectivas ações e 

projetos relacionados a essas condutas irregulares, em razão de a situação atual estar em desacordo 
com os arts. 136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 5.6 do Edital de 

Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 
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a.2.4) adeque os prazos de cumprimento dos projetos e funcionalidades exigidos no TAC 
com a Telefônica considerando o estágio atual e o cronograma previsto de cada projeto e 

funcionalidade, para evitar que seja atribuído prazo de cumprimento excessivamente superior ao 
prazo de conclusão previsto, em razão de a situação atual estar em desacordo com os arts. 13, incisos 
I a VII, e 24 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com os princípios do interesse públic o, 

eficiência e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 
c/c no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2.5) retire da lista de obrigações do TAC da Telefônica a implantação de projetos e 
funcionalidades já existentes antes da vigência do TAC, inclusive as propostas explicitadas a seguir, 
devido à ausência de interesse público na inclusão no TAC de condutas já corrigidas e em razão de a 

situação atual estar em desacordo com os princípios do interesse público, eficiênc ia e segurança 
jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 38 da LGT, 

Lei 9.472/1997: 

a.2.5.1) criação de um setor de Ouvidoria na Telefônica, que já existe, conforme descrito 
no Voto 24/2016/SEI/OR/Anatel; 

a.2.5.2) implantação do envio de protocolo de atendimento por SMS, que já existe, em 
cumprimento ao art. 15 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), Resolução 

Anatel 477/2007, incluído no normativo pela Anatel em atendimento à deliberação 9.2.8 do Acórdão 
2.109/2006 – TCU-Plenário; 

a.2.5.3) implantação de sistema que permita atendimento ao usuário por meio de chat e 

outras funcionalidades online, que já existe, conforme verificado no site da própria operadora; 

a.2.6) estabeleça cronograma gradual de acompanhamento e eventual sanção, com 
avaliações periódicas, das metas das condutas e dos projetos pactuados no TAC da Telefônica, 

incluindo os indicadores regulamentados, evitando concentrar a verificação do atendimento das metas 
no último ano de vigência do TAC, em razão de estar a situação atual em desacordo com os incisos 

I, III e V do art. 13, o art. 16 e o caput e incisos II e III do art. 17 do Regulamento de TAC, Resolução 
Anatel 629/2013 c/c o § 6º do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/1985; 

a.2.7) exclua o processo administrativo 53504.016265/2007 relativo à operação 

clandestina de STFC pela empresa A. Telecom S.A., integrante do Grupo Telefônica, da lista de 
Pados admitidos no TAC da Telefônica, retomando o processo de cobrança da multa aplicada no 

valor de R$ 30 milhões, devido à ausência de interesse público na inclusão no TAC de condutas já 
corrigidas, o que contraria o art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997, e o art. 37, caput, da Constituição 
Federal; 

a.2.8) altere a cláusula 3.35 da minuta do TAC da Telefônica para obrigar a prestadora a 
ativar somente as estações de SCM que estiverem regularmente licenciadas desde o início da vigênc ia 

do TAC, eliminando qualquer referência a um período de carência que dê abertura para o 
cometimento de para cometer novas infrações deste tipo, em razão de a situação atual estar em 
desacordo com o art. 162 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2.9) altere a cláusula 3.42 da minuta do TAC, exigindo o atendimento integral das 
demandas da fiscalização da agência imediatamente após a assinatura do TAC, em razão de a situação 

atual estar em desacordo com os incisos I e V do art. 96 e o inciso X do art. 127 da LGT, 
Lei 9.472/1997; 

a.2.10) reavalie os percentuais do Valor de Referência previstos para cada compromisso 

do TAC, dando prioridade e maior relevância aos compromissos adicionais do TAC e, 
principalmente, aos compromissos que correspondem ao ajuste direto de condutas irregulares 

segundo as métricas e metas definidas nos normativos da Anatel, não estando incluídos nesse grupo 
os compromissos de metas-meio, em razão de a situação atual está em desacordo com os princípio s 
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da finalidade e interesse público previstos no art. 36 da Resolução 612/2013 e nos arts. 19 e 38 da 
LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2.11) estabeleça na minuta a ser assinada todos os critérios objetivos e as especificações 
técnicas das metas a serem exigidas da operadora no cumprimento dos compromissos adicionais, seja 
no projeto de Fiber-to-the-home (FTTH) seja em qualquer outro escolhido, em razão de a situação 

atual estar em desacordo com o art. 13, incisos I a VII, da Resolução Anatel 629/2013 e com os 
princípios do interesse público, da eficiência e da segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo 

único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2.12) apresente justificativa ao TCU para o desconto dado pela agência ao total dos 
compromissos adicionais do TAC da Telefônica, tendo em vista o fato de que os municíp io s 

escolhidos apresentam características comercialmente atraentes para a operadora, o que foi verificado 
pelo IDH elevado da maioria dos municípios e pela classificação do nível de competitividade dado à 

eles pela Anatel na proposta do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), com potencial 
prejuízo ao interesse público previsto no art. 15 da Resolução Anatel 629/2013 e no art. 36, parágrafo 
único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.2.13) inclua pontos de controle periódicos para verificar a evolução do indicador de 
reclamações na Anatel (IRA) ao longo da vigência do TAC da Telefônica, justificando a escolha de 

cada um desses pontos, em razão de a situação atual estar em desacordo com os arts. 13, incisos I a 
VII, e 24 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com os princípios do interesse público, eficiênc ia 
e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c no art. 

38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

a.3) com relação aos compromissos de abrangência dos Editais de Licitação 2/2007-SPV-
Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel: 

a.3.1) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, justifique ao TCU porque não foi executada 
nenhum das garantias apresentadas pela Telefônica para execução dos compromissos de abrangênc ia 

do Serviço Móvel Pessoal (SMP) dos Editais de Licitação 2/2007-SPV-Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel e 2/2012/PVCP/SPV-Anatel nem cobradas as respectivas multas previstas, encaminhando os 
documentos que justifiquem a ausência de ação por parte da agência, em razão de a situação atual ser 

uma violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do interesse público, 
previstos no art. 15 da Resolução Anatel 629/2013 e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 

612/2013 e nos arts. 19, 136, § 3º, e 137, da LGT, Lei 9.472/1997, e estar em desacordo com os arts. 
136, § 3º, e 137 da LGT, Lei 9.472/1997, c/c a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-
Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e as cláusulas 10.7, 

10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

a.3.2) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote as medidas previstas na cláusula 5.6 

do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, nas cláusulas 10.4 e 10.12 do Edital de 
Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e nas cláusulas 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel, tendo em vista o não cumprimento dos Compromissos de 

Abrangência editalícios devidos pela Telefônica no prazo exigido, em razão de a situação atual ser 
uma violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do interesse público, 

previstos no art. 15 da Resolução Anatel 629/2013 e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 
612/2013 e nos arts. 19, 136, § 3º, e 137, da LGT, Lei 9.472/1997, e estar em desacordo com a 
cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de 

Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

a.3.3) no prazo de 120 (cento e vinte) dias, instaure, caso ainda não existam, processos 
sancionatórios específicos para apurar a conduta da Telefônica de não cumprir os compromissos de 
abrangência exigidos nos Editais de Licitação 2/2007-SPV-Anatel, 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e 
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2/2012/PVCP/SPV-Anatel, para possibilitar a aplicação das demais eventuais sanções devidas, como 
multas e caducidade da Autorização para Uso de Radiofrequências, em razão de a situação atual ser 

uma violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do interesse público, 
previstos no art. 15 da Resolução Anatel 629/2013 e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 
612/2013 e nos arts. 19, 136, § 3º, e 137, da LGT, Lei 9.472/1997, e estar em desacordo com a 

cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel, as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de 
Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel e as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 

Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; 

b) recomendar à Anatel, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 
250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de: 

b.1) alterar o regulamento de TAC de forma a prever uma participação tempestiva do 
Conselho Diretor no processo de negociação do TAC, estabelecendo outros pontos de controle ao 

longo do processo para a análise e decisão do referido colegiado antes da submissão da minuta de 
TAC à Procuradoria da Anatel, com vistas a assegurar a observância dos princípios da eficiência e do 
interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade 

e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

b.2) solicitar às operadoras o plano de investimento dos compromissos referentes ao 

ajustamento de condutas de cada TAC admitido e em andamento na agência, incluindo seu 
cronograma e previsão de gastos, para que seja avaliada a efetividade das multas previstas para cada 
compromisso diante do volume de recursos a ser gasto para executá-lo e que passe a utilizar esses 

dados como mecanismos de controle e acompanhamento do andamento das atividades previstas no 
TAC, com vistas a assegurar a observância dos princípios da eficiência e do interesse público, 
previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, 

previstos no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

b.3) reduzir o prazo máximo de atingimento do teto de cada multa diária prevista nos 

TACs, com vistas a garantir que as multas diárias sejam um mecanismo eficaz de estímulo ao 
cumprimento efetivo e tempestivo das obrigações do TAC, com vistas a assegurar a observância dos 
princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, 

e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

b.4) alterar o regulamento que disciplina a celebração de TACs no âmbito da agência para 

prever que os processos sancionatórios incluídos no instrumento de ajuste sejam suspensos durante a 
vigência do acordo, sendo arquivados apenas após a verificação do cumprimento das respectivas 
obrigações de correção de conduta e compromissos adicionais, com vistas a aprimorar os mecanismos 

de punição por descumprimento e ampliar os estímulos à execução integral do TAC; 

b.5) adotar critérios objetivos para analisar e aprovar as cidades propostas pelas 

operadoras para a implementação de ações e projetos de correção de conduta, levando em 
consideração aspectos como quantidade de reclamações, grau de competição do mercado do serviço 
de telecomunicações, infraestrutura existente, demanda existente, previsão de atendimento em editais 

de licitação para outras prestadoras e relação com as cidades abrangidas pelos Pados incluídos no 
respectivo TAC, com vistas a garantir o atendimento ao princípio do interesse público, previsto no 

art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997, e no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 c/c o 
disposto nos arts. 15 a 17 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC; 

b.6) estabelecer, no âmbito dos TACs, obrigações e projetos específicos e suficientemente 

completos, de forma a garantir que todas as condutas incluídas nos Pados admitidos no TAC sejam 
regularizadas pela respectiva prestadora e para auxiliar o controle e o acompanhamento da execução 

do TAC, em consonância com o art. 13, incisos I a VII, da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e com 
os princípios do interesse público, eficiência e segurança jurídica previstos no art. 36, parágrafo único, 
da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997; 
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b.7) adotar, em qualquer TAC conduzido pela agência, os procedimentos, as regras e as 
metodologias usuais e já de domínio da Anatel para o cálculo do VPL dos investimentos de 

compromissos adicionais, evitando que novas metodologias sejam testadas diretamente em casos 
concretos, sem passar pelos procedimentos normais da agência, conforme previsto no art. 19, § 1º, da 
Resolução Anatel 629/2013, RTAC; 

b.8) alterar seu regulamento para estabelecer a impossibilidade de celebrar novo TAC 
com uma prestadora enquanto ainda estiver em tramitação os processos de apuração de cumprimento 

ou não de TAC firmado anteriormente com essa prestadora, com vistas a garantir o atendimento aos 
princípios da eficiência e do interesse público, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, 
e da finalidade, da celeridade e da razoabilidade, previstos no art. 38 da LGT, Lei 9.472/1997; 

b.9) na análise de cada TAC, inclusive aqueles cuja minuta já foi aprovada pelo Conselho 
Diretor, avalie o impacto do acordo no cenário atual de competição nos serviços de telecomunicações 

nas localidades a serem atendidas pelos compromissos adicionais, com vistas a mitigar o risco de que 
as ações resultantes do TAC, como os eventuais benefícios dados aos usuários das regiões atendidas 
e os investimentos a serem feitos naquelas localidades, impactem negativamente o ambiente 

concorrencial nessas regiões, nos termos do disposto nos arts. 2º, inciso III, 19, inciso XIX, e 70 da 
LGT, c/c o art. 159, inciso I, do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013; 

b.10) reavalie as condições estabelecidas nos arts. 13 e 14 do regulamento de TAC, 
Resolução Anatel 629/2013, sobre a composição do valor de referência dos acordos, além de reavaliar 
os impactos que podem ser causados por tais dispositivos, visto que indevidamente limitam o valor 

máximo a ser executado no TAC, em caso de seu descumprimento, à soma das multas inseridas no 
TAC sem considerar o valor previsto para os compromissos adicionais, permitindo um possível 
incentivo ao descumprimento do acordo e um prejuízo à efetividade do TAC; 

b.11) ao celebrar qualquer TAC, garanta que os compromissos adicionais previstos no 
acordo não sejam compostos por ações, atividades e investimentos que já tenham sido realizados pela 

operadora ou que estejam em andamento no momento da assinatura do termo, com vistas a garantir 
o interesse público do TAC e a sua efetividade; 

c) dar ciência à Anatel, com fundamento no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, sobre o 

seu dever legal de apresentar a motivação para seus atos administrativos de forma fundada, 
principalmente com relação a decisões que resultem em redução de benefícios ao interesse público, 

como a aplicação de descontos nos valores a serem investidos pelas celebrantes de TAC, em 
consonância com o previsto no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 2º, 
caput, da Lei 9.784/1999; 

d) realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do 
RI/TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, 

apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 

d.1) a aprovação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta da Telefônica, 
pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD, de 27/10/2016, com as irregularidades e as ilegalidades 

apontadas na presente instrução, contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e 
contrariando os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse 

público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 
37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral 
das Telecomunicações; o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da Lei 10.522/2002; o art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso 
I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 

10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de 
Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, 
§§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 
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do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), 
Resolução Anatel 632/2014: 

d.1.1) Sr. Juarez Martinho Quadros do Nascimento (CPF 003.722.772-68), então 
Presidente do Conselho Diretor da Anatel; 

d.1.2) Sr. Aníbal Diniz (CPF: 183.210.702-72), Conselheiro em exercício na referida 

data; 

d.2) a aprovação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta da Telefônica, 

pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD, de 27/10/2016, com as irregularidades e as ilegalidades 
apontadas na presente instrução, contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e 
contrariando os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse 

público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 
37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral 

das Telecomunicações; o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 
8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de 
Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-

Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, 
§ 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução 

Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014: 

d.2.1) Sr. Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF: 095.272.947-46), Conselheiro em exercício 

na referida data; 

d.3) a elaboração e a aprovação do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
da Telefônica, pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD, de 27/10/2016, com as irregularidades e as 

ilegalidades apontadas na presente instrução, contendo um dano ao erário de pelo menos R$ 137,7 
milhões e contrariando os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do 

interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no 
caput do art. 37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 
da Lei Geral das Telecomunicações; o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da 

Lei 10.522/2002; o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 
8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de 

Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-
Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, 
§ 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução 

Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014: 

d.3.1) Sr. Igor Vilas Boas de Freitas (CPF: 081.286.988-50), Conselheiro em exercício 
na referida data; 

d.4) terem aprovado o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, sem ter submetido a minuta do 

referido ato aos procedimentos previstos no art. 42 da LGT e arts. 40, incisos I e III, 59 e 62 do 
Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013, e votando pela adoção de metodologia de 

cálculo do fator de redução das desigualdades regionais e sociais, a ser aplicado como desconto em 
compromissos adicionais negociados no âmbito de todos os TACs da agência, em descordo com o 
disposto no art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria 

MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da Resolução Anatel 629/2013, regulamento de TACs, o que 
contraria o interesse público e causa um possível dano ao erário da ordem de milhões de reais em 

todos os TACs a serem firmados pela agência com base nesse ato: 
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d.4.1) Sr. João Batista de Rezende (CPF 472.648.709-44), então Presidente do Conselho 
Diretor da Anatel; 

d.4.2) Sr. Aníbal Diniz (CPF: 183.210.702-72), Conselheiro em exercício na referida data 
de 16/12/2015, data em que o Acórdão Anatel 2/2016-CD foi aprovado; 

d.4.3) Sr. Otavio Luiz Rodrigues Júnior (CPF: 438.391.263-04) Conselheiro em exercício 

na referida data; 

d.5) terem elaborado e aprovado o Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, sem ter submetido a 

minuta do referido ato aos procedimentos previstos no art. 42 da LGT e arts. 40, incisos I e III, 59 e 
62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013, e propondo e votando pela adoção 
de metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais e sociais, a ser aplicado 

como desconto em compromissos adicionais negociados no âmbito de todos os TACs da agência, em 
descordo com o disposto no art. 2º, parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso 

III, da Portaria MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da Resolução Anatel 629/2013, regulamento de 
TACs, o que contraria o interesse público e causa um possível dano ao erário da ordem de milhões 
de reais em todos os TACs a serem firmados pela agência com base nesse ato: 

d.5.1) Sr. Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF: 095.272.947-46), Conselheiro em exercício 
na referida data; 

d.5.2) Sr. Igor Vilas Boas de Freitas (CPF: 081.286.988-50), Conselheiro em exercício 
na referida data; 

e) considerar sigilosas as peças 45, 102, 128 e 137 destes autos, com fundamento nos arts. 

4º, § 2º, e 5º, § 4º, da Resolução TCU 254/2013 c/c art. 39, parágrafo único, da Lei 9.472/1997; 

f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida neste processo, bem como do 
relatório e voto que a fundamentarem: 

f.1) à Anatel; 

f.2) à Telefônica Brasil S.A.; 

g) restituir os autos à SeinfraCOM para analisar as razões de justificativas apresentadas 
pelos responsáveis. 

860. Alternativamente, caso não seja acolhida as propostas anteriormente apresentadas para os 

itens “a.1.8” e “a.1.18”, propõe-se que tais itens sejam substituídos pelas seguintes propostas, 
mantidas inalteradas as demais propostas dos outros itens: 

a.1.8) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabeleça, sistemática de credenciamento e 
certificação prévia, por parte da Anatel, das empresas privadas aptas a certificar a execução das metas, 
dos compromissos e dos investimentos pactuados no TAC, de forma a garantir a veracidade e a 

fidedignidade dos relatórios certificados pelas empresas privadas, por a situação atual estar em 
desacordo com o parágrafo único do art. 22 da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/1997; 

a.1.18) diante da concretização das alterações previstas nas obrigações de 
universalização, redistribua o valor relativo aos Pados de universalização incluídos nos TACs para 
novos projetos de compromissos adicionais, ou ampliação dos já existentes, uma vez que não será 

possível exigir a correção das condutas infringidas nos Pados, considerando o disposto nos arts. 2º, 
6º, inciso VII, e 15 da Resolução Anatel 629/2013, RTAC, e o princípio do interesse público, previsto 

no art. 36, parágrafo único, da Resolução Anatel 612/2013 e no art. 19 da LGT, Lei 9.472/1997. 
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À consideração superior. 
SeinfraCom, 2ª Diretoria, em 5/5/2017. 

 
 

Ana Paula Smidt Nardelli 

AUFC – Matrícula 10204-0 
 

 
Heloisa Rodrigues da Rocha 
AUFC – Matrícula 9473-0 
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ANEXO I 

MATRIZES DE RESPONSABILIZAÇÃO 

TC 022.280/2016-2 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Objetivo: Apurar a responsabilidade dos conselheiros da Anatel responsáveis por aprovar o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 
(TAC) da Telefônica, mediante o Acórdão Anatel 422/2016-CD, com dano ao Erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e com as irregularidades e as 
ilegalidades apontadas no presente relatório, as quais contrariam os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse 

público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, 
incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral das Telecomunicações (LGT); o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da 

Lei 10.522/2002; o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 
10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as 
cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 

2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de 
Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014. 

 
 

IRREGUL

ARIDADE 
RESPONSÁVEL 

PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Aprovação 

do TAC da 

Telefônica 

contendo 

cláusulas 

irregulares 

e ilegais e 

com dano 

JUAREZ 

MARTINHO 

QUADROS DO 

NASCIMENTO, 

Presidente do 

Conselho Diretor da 

Anatel, CPF 

003.722.772-68 

5/10/2016 a 

4/11/2018 

Ação dolosa. 

Manifestar-se a favor da 

aprovação, no Acórdão 

Anatel 422/2016-CD, do TAC 

da Telefônica, que contém 

diversas ilegalidades e 

irregularidades, com potencial 

de dano ao Erário. 

A ação do responsável, um dos 

Conselheiros que votaram pela 

aprovação do TAC da Telefônica, 

que envolve R$ 2,8 bilhões de multas  

da agência à empresa, implicou a 

aprovação do referido documento e a 

futura celebração de TAC entre a 

Anatel e a prestadora, contendo 

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 

uma vez que não é razoável admitir que um gestor 

diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável manifestou-se pela aprovação do TAC nos 

termos propostos pelo relator, sem prévia consulta aos 

setores técnicos ou jurídicos da agência ou sem estar, de 

algum modo, respaldado em parecer das áreas técnicas ou 

jurídicas da agência.  
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IRREGUL

ARIDADE 
RESPONSÁVEL 

PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

ao Erário 

de pelo 

menos 

R$ 137,7 

milhões 

ANÍBAL DINIZ, 

Conselheiro, CPF: 

183.210.702-72 

1º/10/2015 a 

4/11/2019 

 

 

cláusulas irregulares e ilegais e com 

dano ao Erário de pelo menos 

R$ 137,7 milhões.  

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

consciência da ilicitude da ação que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável 

conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 

ter analisado a legalidade do teor da minuta de TAC e ter 

optado por: 

- ou solicitar novas diligências e complementação de 

informações por parte da área técnica e/ou jurídica da 

Anatel, conforme arts. 19, 20, 134, incisos  III e X, do 

Regimento interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013;  

- ou apresentar voto contrário à aprovação do TAC 

naqueles termos, conforme art. 20, parágrafo único, Lei 

Geral de Telecomunicações e art. 134, inciso VIII, da 

Resolução Anatel 612/2013, Regimento Interno da Anatel, 

o que foi feito pelo Conselheiro OTAVIO LUIZ 

RODRIGUES JUNIOR durante a sessão do Conselho 

Diretor que aprovou o TAC pelo Acórdão 

Anatel 422/2016-CD. 

 
 

TC 022.280/2016-2 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Objetivo: Apurar a responsabilidade do conselheiro da Anatel responsável por aprovar o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) 

da Telefônica, mediante o Acórdão Anatel 422/2016-CD, com dano ao Erário de pelo menos R$ 137,7 milhões e com as irregularidades e as 
ilegalidades apontadas no presente relatório, com exceção da atualização do valor de referência do TAC pelo IGP-DI, as quais contrariam os 
princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse público e da segurança jurídica previstos no art. 36 da Resolução 

Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 136, § 3º, e 137 da Lei Geral das 
Telecomunicações (LGT); o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 

10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as 
cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 
2º, do Regulamento de TAC, Resolução Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de 

Serviços de Telecomunicações (RGC), Resolução Anatel 632/2014. 
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IRREGULA

RIDADE 

RESPONSÁ

VEL 

PERÍO

DO DE 

EXER

CÍCIO 

CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Aprovação 

do TAC da 

Telefônica 

contendo 

cláusulas 

irregulares e 

ilegais e com 

dano ao 

Erário de 

pelo menos 

R$ 137,7 

milhões 

RODRIGO 

ZERBONE 

LOUREIRO, 

Conselheiro, 

CPF 

095.272.947-

46 

17/11/

2011 a 

4/11/2

016 

 

Ação dolosa. 

Manifestar-se a 

favor da 

aprovação, no 

Acórdão 

Anatel 422/2016-

CD, do TAC da 

Telefônica, que 

contém diversas 

ilegalidades e 

irregularidades, 

com potencial de 

dano ao Erário. 

 

A ação do responsável, um dos 

Conselheiros que votaram pela 

aprovação do TAC da Telefônica, 

que envolve R$ 2,8 bilhões de 

multas da agência à empresa, 

implicou a aprovação do referido  

documento e a futura celebração de 

TAC entre a Anatel e a prestadora, 

contendo cláusulas irregulares e 

ilegais e com dano ao Erário de pelo 

menos R$ 137,7 milhões. 

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, uma vez que não é razoável 

admitir que um gestor diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável manifestou-se pela aprovação do TAC nos termos propostos pelo 

relator, sem prévia consulta aos setores técnicos ou jurídicos da agência ou sem estar, 

de algum modo, respaldado em parecer das áreas técnicas ou jurídicas da agência.  

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude da ação 

que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 

ter analisado a legalidade do teor da minuta de TAC e ter optado por: 

- ou solicitar novas diligências e complementação de informações por parte da área 

técnica e/ou jurídica da Anatel, conforme arts . 19, 20, 134, incisos III e X, do 

Regimento interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013; 

- ou apresentar voto contrário à aprovação do TAC naqueles termos, conforme art. 20, 

parágrafo único, Lei Geral de Telecomunicações e art. 134, inciso VIII, da Resolução 

Anatel 612/2013, Regimento Interno da Anatel, o que foi feito pelo Conselheiro 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR durante a sessão do Conselho Diretor que 

aprovou o TAC pelo Acórdão Anatel 422/2016-CD. 

 
 

 
TC 022.280/2016-2 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Objetivo: Apurar a responsabilidade do conselheiro da Anatel responsável por propor diversas alterações irregulares na minuta do Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) da Telefônica e aprovar, mediante o Acórdão Anatel 422/2016-CD, com dano ao Erário de pelo 

menos R$ 137,7 milhões e com as irregularidades e as ilegalidades apontadas no presente relatório, com exceção da atualização do valor de referência 
do TAC pelo IGP-DI, as quais contrariam os princípios da legalidade, da publicidade, da motivação, da finalidade, do interesse público e da segurança 
jurídica previstos no art. 36 da Resolução Anatel 612/2013 e no caput do art. 37 da Constituição Federal; os arts. 38, 96, incisos I e V, 127, inciso X, 

136, § 3º, e 137 da Lei Geral das Telecomunicações; o art. 61, § 3º, da Lei 9.430/1996 c/c o art. 37-A da Lei 10.522/2002; o art. 42, parágrafo único, 
do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei 8.078/1990; o art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei 10.703/2003; a cláusula 5.6 do Edital de 

Licitação 1/2007/SPV-Anatel; as cláusulas 10.4 e 10.6 do Edital de Licitação 2/2010/PVCP/SPV-Anatel; as cláusulas 10.7, 10.12 e 12.4 do Edital 
de Licitação 2/2012/PVCP/SPV-Anatel; os arts. 9º, § 2º, 13, incisos I, III e V, 16, 17, caput e § 1º, 19, §§ 1º e 2º, do Regulamento de TAC, Resolução 
Anatel 629/2013; e os arts. 85, parágrafo único, e 89 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), 

Resolução Anatel 632/2014. 
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IRREGULA

RIDADE 

RESPONSÁ

VEL 

PERÍO

DO DE 

EXER

CÍCIO 

CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Elaboração 

da minuta e 

Aprovação 

do TAC da 

Telefônica 

contendo 

cláusulas 

irregulares e 

ilegais e com 

dano ao 

Erário de 

pelo menos 

R$ 137,7 

milhões 

IGOR 

VILAS 

BOAS DE 

FREITAS, 

Conselheiro, 

CPF 

081.286.988-

50 

6/12/2

013 a 

5/11/2

017 

Ação dolosa. 

Propor diversas 

alterações ilegais  

e irregulares, com  

dano ao Erário de 

pelo menos 

R$ 137,7 milhões , 

na minuta de TAC 

da Telefônica e 

manifestar-se a 

favor da 

aprovação, no 

Acórdão 

Anatel 422/2016-

CD, desse TAC da 

Telefônica. 

 

O responsável era o Conselheiro 

Relator que propôs diversas 

alterações irregulares e ilegais na 

minuta do TAC e que votou pela 

aprovação do TAC da Telefônica, 

que envolve R$ 2,8 bilhões de 

multas da agência à empresa. 

Essa ação do responsável implicou 

a aprovação do referido documento 

e a futura celebração de TAC entre 

a Anatel e a prestadora, contendo 

cláusulas irregulares e ilegais e com 

dano ao Erário de pelo menos 

R$ 137,7 milhões. 

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, uma vez que não é razoável 

admitir que um gestor diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável alterou substancialmente a minuta do TAC da Telefônica, incluindo 

diversas cláusulas ilegais e irregulares, e manifestou-se pela aprovação do TAC nos 

termos propostos por ele, sem prévia consulta aos setores técnicos ou jurídicos da 

agência ou sem estar, de algum modo, respaldado nos pareceres técnicos ou jurídicos 

emitidos por esses setores. 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude da ação 

que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 

ter analisado a legalidade do teor das alterações que pretendia incluir na minuta de 

TAC e ter optado por solicitar novas diligências e complementação de informações 

por parte da área técnica e/ou jurídica da Anatel, conforme arts. 19, 20 e 134, 

incisos III e X, do Regimento interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013. 

 

 
 
 

 
 
TC 022.280/2016-2 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Objetivo: Apurar a responsabilidade dos conselheiros da Anatel pelo cometimento das seguintes irregularidades relacionadas à aprovação do Ato 

Anatel 50.004, de 5/12016, que definiu a metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais e sociais, a ser aplicado como 
desconto em compromissos adicionais negociados no âmbito de todos os TACs da agência: i) não ter submetido a minuta do referido ato aos 
procedimentos previstos no art. 42 da LGT e arts. 40, incisos I e III, 59 e 62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013; ii) adoção 

de metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais do TAC em descordo com o disposto no art. 2º, parágrafo único, do 
Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da Resolução Anatel 629/2013, regulamento de TACs, 

o que contraria o interesse público e causa um possível dano ao erário em todos os TACs a serem firmados pela agência. 
 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.
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ACHA-DO 
RESPON-

SÁVEL 

PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Aprovação do 

Ato Anatel 

50.004/2016, 

contendo 

irregularidades 

no conteúdo e 

na forma de 

tramitação do 

instrumento 

normativo, além 

de risco de dano 

ao erário da 

ordem de 

milhões de reais 

JOÃO 

BATISTA 

DE 

REZENDE, 

Presidente 

do 

Conselho 

Diretor da 

Anatel, CPF 

472.648.70

9-44 

5/11/2008 a 

4/11/2013 e 

5/11/2013 a 

29/8/2016 

Ação dolosa. 

Manifestar-se a favor da aprovação 

do Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, 

cuja minuta não foi submetida aos 

procedimentos previstos no art. 42 da 

LGT e art. 62 do regimento interno da 

Anatel, e cujo teor estabelece forma 

de cálculo do fator de redução das 

desigualdades regionais do TAC em 

descordo com o disposto no art. 2º, 

parágrafo único, do Decreto  

8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso III, 

da Portaria MC 1.455/2016 e no 3º do 

art. 19 da Resolução Anatel 

629/2013, regulamento de TACs, o 

que contraria o interesse público e 

gera um risco de dano ao erário da 

ordem de milhões de reais em 

qualquer TAC assinado pela Anatel 

com base nesse ato. 

O responsável foi um dos 

Conselheiros que concordaram 

com a proposta de forma de 

cálculo irregular e ilegal do fator 

de redução das desigualdades 

regionais e sociais dos 

compromissos adicionais de 

todos os TACs e foi também um 

dos Conselheiros que votaram 

pela aprovação do Ato Anatel 

50.004, de 5/1/2016, sem que esse 

ato fosse submetido à tramitação  

prevista na legislação vigente. 

Essa ação do responsável 

implicou na aprovação do 

referido documento, ilegal e com 

risco de dano ao Erário , 

impactando na celebração de 

todos os futuros TACs a serem 

firmados pela agência.  

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 

uma vez que não é razoável admitir que um gestor 

diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável manifestou-se pela aprovação do Ato nos 

termos propostos pelo relator e pelo revisor, sem prévia 

consulta aos setores técnicos ou jurídicos da agência ou 

sem estar, de algum modo, respaldado em parecer das 

áreas técnicas ou jurídicas da agência.  

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

consciência da ilicitude da ação que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável 

conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam, pois deveria o 

responsável ter analisado a legalidade do teor da minuta 

de ato e do tipo de instrumento normativo proposto e ter 

optado por: 

- ou solicitar novas diligências e complementação de 

informações por parte da área técnica e/ou jurídica da 

Anatel, conforme arts. 19, 20, 134, incisos  III e X, do 

Regimento interno da Anatel, Resolução Anatel 

612/2013; 

- ou apresentar voto contrário à aprovação do TAC 

naqueles termos, conforme art. 20, parágrafo único, Lei 

Geral de Telecomunicações e art. 134, inciso VIII, da 

Resolução Anatel 612/2013, Regimento Interno da 

Anatel. 

ANÍBAL 

DINIZ, 

Conselheiro

, CPF: 

183.210.70

2-72 

17/12/2013 a 

5/11/2017 

OTAVIO 

LUIZ 

RODRIGU

ES 

JÚNIOR, 

Conselheiro

, CPF 

438.391.26

3-04 

23/11/2015 a 

4/11/2020 

 

 
 

TC 022.280/2016-2 

Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Objetivo: Apurar a responsabilidade dos conselheiros da Anatel pelo cometimento das seguintes irregularidades relacionadas à elaboração e à 

aprovação do Ato Anatel 50.004, de 5/1/2016, que definiu a metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais e sociais, a ser 
aplicado como desconto em compromissos adicionais negociados no âmbito de todos os TACs da agência: i) não ter submetido a minuta do referido 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.
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ato aos procedimentos previstos no art. 42 da LGT e arts. 40, incisos I e III, 59 e 62 do Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 612/2013; ii) 
proposição e adoção de metodologia de cálculo do fator de redução das desigualdades regionais do TAC em descordo com o disposto no art. 2º, 
parágrafo único, do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 3º, inciso III, da Portaria MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da Resolução Anatel 629/2013, 

regulamento de TACs, o que contraria o interesse público e causa um possível dano ao erário em todos os TACs a serem firmados pela agência com 
base nesse ato. 

 

ACHA-DO 
RESPON-

SÁVEL 

PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Elaboração da 

minuta e 

aprovação do 

Ato Anatel 

50.004/2016, 

contendo 

irregularidades 

no conteúdo e 

na forma de 

tramitação do 

instrumento 

normativo, além 

de risco de dano 

ao erário da 

ordem de 

milhões de reais 

RODRIGO 

ZERBONE 

LOUREIR

O, 

Conselheiro

, CPF 

095.272.94

7-46 

17/11/2011 a 

4/11/2016 

 

Ação dolosa. 

Elaborar e manifestar-se a favor da 

aprovação do Ato Anatel 50.004, de 

5/1/2016, cuja minuta não foi 

submetida aos procedimentos 

previstos no art. 42 da LGT e art. 62 

do regimento interno da Anatel, e 

cujo teor estabelece forma de cálculo  

do fator de redução das desigualdades 

regionais do TAC em descordo com 

o disposto no art. 2º, parágrafo único, 

do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 

3º, inciso III, da Portaria 

MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da 

Resolução Anatel 629/2013, 

regulamento de TACs, o que 

contraria o interesse público e gera 

um risco de dano ao erário da ordem 

de milhões de reais em qualquer TAC 

assinado pela Anatel com base nesse 

ato. 

 

 

O responsável foi ser o 

Conselheiro Revisor que propôs a 

forma de cálculo irregular e ilegal 

do fator de redução das 

desigualdades regionais e sociais 

dos compromissos adicionais de 

todos os TACs e foi também um 

dos Conselheiros que votaram 

pela aprovação do Ato Anatel 

50.004, de 5/1/2016, sem que esse 

ato fosse submetido à tramitação  

prevista na legislação vigente. 

Essa ação do responsável 

implicou na aprovação do 

referido documento, ilegal e com 

risco de dano ao Erário , 

impactando na celebração de 

todos os futuros TACs a serem 

firmados pela agência. 

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 

uma vez que não é razoável admitir que um gestor 

diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável manifestou-se pela aprovação do Ato nos 

termos propostos pelo Relator, sem prévia consulta a 

órgãos técnicos ou sem estar, de algum modo, 

respaldado em parecer técnico ou jurídico.  

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

consciência da ilicitude da ação que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável 

conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam, pois deveria o 

responsável ter analisado a legalidade do teor das 

alterações que pretendia incluir na minuta de Ato e do 

tipo de instrumento normativo proposto, e ter optado por 

solicitar novas diligências e complementação de 

informações por parte da área técnica e/ou jurídica da 

Anatel, conforme arts. 19, 20 e 134, incisos III e X, do 

Regimento Interno da Anatel, Resolução Anatel 

612/2013. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.
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ACHA-DO 
RESPON-

SÁVEL 

PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA NEXO DE CAUSALIDADE CULPABILIDADE 

Elaboração da 

minuta e 

aprovação do 

Ato Anatel 

50.004/2016, 

contendo 

irregularidades 

no conteúdo e 

na forma de 

tramitação do 

instrumento 

normativo, além 

de risco de dano 

ao erário da 

ordem de 

milhões de reais 

IGOR 

VILAS 

BOAS DE 

FREITAS, 

Conselheiro

, CPF 

081.286.98

8-50 

6/12/2013 a 

5/11/2017 

Ação dolosa. 

Elaborar e manifestar-se a favor da 

aprovação do Ato Anatel 50.004, de 

5/1/2016, cuja minuta não foi 

submetida aos procedimentos 

previstos no art. 42 da LGT e art. 62 

do regimento interno da Anatel, e 

cujo teor estabelece forma de cálculo  

do fator de redução das desigualdades 

regionais do TAC em descordo com 

o disposto no art. 2º, parágrafo único, 

do Decreto 8.776/2016, no art. 3º, § 

3º, inciso III, da Portaria 

MC 1.455/2016 e no 3º do art. 19 da 

Resolução Anatel 629/2013, 

regulamento de TACs, o que 

contraria o interesse público e gera 

um risco de dano ao erário da ordem 

de milhões de reais em qualquer TAC 

assinado pela Anatel com base nesse 

ato. 

O responsável foi ser o 

Conselheiro Relator que propôs a 

forma de cálculo irregular e ilegal 

do fator de redução das 

desigualdades regionais e sociais 

dos compromissos adicionais de 

todos os TACs e foi também um 

dos Conselheiros que votaram 

pela aprovação do Ato Anatel 

50.004, de 5/1/2016, sem que esse 

ato fosse submetido à tramitação  

prevista na legislação vigente. 

Essa ação do responsável 

implicou na aprovação do 

referido documento, ilegal e com 

risco de dano ao Erário , 

impactando na celebração de 

todos os futuros TACs a serem 

firmados pela agência. 

Não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável, 

uma vez que não é razoável admitir que um gestor 

diligente teria cometido o mesmo erro. 

O responsável alterou substancialmente a minuta do Ato, 

incluindo diversas ilegalidades e irregularidades, e 

manifestou-se pela aprovação do Ato nos termos 

propostos, sem prévia consulta a órgãos técnicos ou sem 

estar, de algum modo, respaldado em parecer técnico ou 

jurídico. 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 

consciência da ilicitude da ação que cometera. 

É razoável afirmar que era exigível do responsável 

conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 

circunstâncias que o cercavam, pois deveria o 

responsável ter analisado a legalidade do teor das 

alterações que pretendia incluir na minuta de Ato e do 

tipo de instrumento normativo proposto, e ter optado por 

solicitar novas diligências e complementação de 

informações por parte da área técnica e/ou jurídica da 

Anatel, conforme arts. 19, 20 e 134, incisos III e X, do 

Regimento interno da Anatel, Resolução Anatel 

612/2013. 

 

 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 57333229.
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