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DESPACHO 

 
Trata-se de representação, com pedido de cautelar, formulada pela Secretaria 

de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração 
(SeinfraCOM), em face de possíveis irregularidades ocorridas no procedimento de 
indicação de Carlos Manuel Baigorri para o cargo de presidente do Conselho Diretor da 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

Alega a unidade técnica, em síntese, que a indicação de Carlos Manuel 
Baigorri, para a presidência do Conselho Diretor da Anatel, estaria a afrontar o disposto 
nos arts. 6º da Lei 9.986/20001 e 24 da Lei 9.472/19972, que limitam o mandato dos 
membros de diretoria colegiada de agências reguladoras pelo prazo de 5 anos, uma vez 
que o indicado exerce cargo de conselheiro, naquela Agência, já há aproximadamente 2 
anos. 

Em etapa processual anterior, determinei a oitiva prévia do Ministério das 
Comunicações e da Secretaria-Geral da Presidência da República (peça 17) acerca da 
ilegalidade denunciada. 

Sustentam o Ministério das Comunicações e a Secretária-Geral da 
Presidência da República, por intermédio da AGU, em preliminar, a falta de competência 
do TCU para decidir a matéria. 

Alegam, no mérito, serem distintos os cargos de conselheiro e de presidente 
da Agência, de sorte que não haveria óbice a que o indicado ocupasse a presidência da 
Agência, pelo prazo de cinco anos. Por tal raciocínio, poderia determinado conselheiro, 
após exercer o cargo por cinco anos, assumir a presidência da Agência, nela 
permanecendo por mais cinco anos e, daí, também não estaria vedado o retorno ao cargo 
de conselheiro. 

A unidade técnica afirma a competência do TCU a partir do disposto no 
art. 71, incisos IX e X, da Constituição Federal, que confere ao TCU poderes para exigir 
a adoção de medidas corretivas, no caso de ilegalidade, e sustar a execução dos atos 
impugnados, em razão de vício de legalidade. 

Rejeita, ainda, a tese de serem distintos os cargos de conselheiro e de 
presidente da Agência, a permitir que determinado indicado permaneça na diretoria 

 
1 “Art. 6º O mandato dos membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada das agências reguladoras 
será de 5 (cinco) anos, vedada a recondução, ressalvada a hipótese do § 7º do art. 5º” (Redação dada pela 
Lei nº 13.848, de 2019). 
2 “Art. 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 5 (cinco) anos, vedada a recondução, nos 
termos da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000.” (Redação dada pela Lei nº 13.848, de 2019 
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colegiada – integrada pelo presidente e pelos conselheiros – por prazo superior a cinco 
anos. 

     II 

Acolho, em juízo preliminar, as conclusões da unidade técnica, porque a 
interpretação trazida aos autos pelo Ministério das Comunicações e pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República, por intermédio da AGU, afronta disposição literal dos arts. 
6º da Lei 9.986/2000 e 24 da Lei 9.472/1997, que vedam o exercício de cargo em diretoria 
colegiada de agências reguladoras por período superior a cinco anos. 

Ademais, a interpretação pretendida poderá ocasionar severas distorções no 
período de permanência dos membros na diretoria colegiada da Anatel e de outras 
agências reguladoras federais. 

Noticia a unidade técnica, ainda, o agendamento de sessão da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, para 22/3/2022, às 10 horas, exatamente no 
dia de amanhã, com vistas a deliberar a respeito da indicação de Carlos Manuel Baigorri 
para a presidência da Anatel, o que torna urgente à concessão da cautelar. 

Em razão do exposto, considero preenchidos os requisitos necessários à 
concessão da medida cautelar, requerida pela unidade técnica, e: 

a) concedo medida cautelar para suspender o ato de indicação de Carlos 
Manuel Baigorri, para ocupar, pelo prazo de cinco anos, o cargo de 
Presidente do Conselho Diretor da Anatel, encaminhado ao Senado 
Federal por meio da Mensagem Presidencial 683, de 14/12/2021; 

b) determino a oitiva, com fundamento no art. 276, § 3º, c/c art. 250, inciso 
V, do Regimento Interno do TCU, do Ministério das Comunicações e da 
Secretaria-Geral da Presidência da República, para que, no prazo de 
quinze dias, se pronunciem a respeito do indício de ilegalidade 
identificado pela unidade técnica. 

 Encaminhem-se os autos à presidência do TCU, para expedição de imediata 
comunicação da decisão à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. 

 Na sequência, remetam-se os autos à unidade técnica, para expedição das 
comunicações processuais e instrução do feito. 

 
Brasília, 21 de março de 2022 

 
 

(Assinado eletronicamente) 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
Relator 
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