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RESUMO 

 

Em um contexto de reforma do modelo de prestação de serviços de telecomunicações 

no mercado brasileiro e de fixação de diretrizes para a aplicação de recursos na expansão de 

infraestrutura de banda larga, o trabalho tem por finalidade discutir o avanço do TCU sobre a 

discricionariedade da Anatel na implementação da política nacional de telecomunicações. 

Para tanto, realizou-se pesquisa com o objetivo de selecionar e sistematizar os casos de 

fiscalização dos atos da Anatel pelo TCU, tanto do ponto de vista histórico, como do da 

observância dos parâmetros fixados pelo próprio Tribunal para intervir sobre o chamado jogo 

regulatório em si, mas particularmente no que se refere ao controle sobre projetos de 

expansão da oferta de serviços realizados de acordo com os parâmetros das políticas públicas 

definidas pelo Poder Executivo para o setor de telecomunicações brasileiro. 

 

Palavras-chave: Política Pública. Telecomunicações. Anatel. Economia digital. 

Discricionariedade. Intervenção. Controle externo. TCU. 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Within the context of a new regulatory framework for the provision of 

telecommunications services in the Brazilian market and definition of guidelines for the 

allocation of resources in the expansion of broadband infrastructure, the paper discusses the 

intervention of the Federal Court of Accounts (TCU) in the National Telecommunications 

Agency’s (Anatel) discretion for implementing the national telecommunications policy. 

For this purpose, a research was made to select and systematize the cases of inspection 

of the Anatel’s acts by the Court of Accounts, from a historical perspective, but also in 

relation to the compliance of the parameters determined by TCU to intervene in the 

regulatory game itself, particularly with respect to the control over projects for the expansion 

of services executed in accordance with public policy standards determined by the Executive 

Power. 

 

Keywords: Public Policy. Telecommunications. Anatel. Digital Economy. Discretion. 

Intervention. External control. TCU. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em setores regulados, os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) costumam 

afirmar em abstrato que, sob pena de atuarem de forma contrária à Constituição, a fiscalização 

dos atos praticados pelas agências no exercício das suas atividades-fim deve ser sempre de 

segunda ordem, não sendo admitido o seu controle sobre o jogo regulatório em si, exceto em 

hipóteses específicas em que, por exemplo, sejam identificados vícios de legalidade. 

É o que se extrai, por exemplo, do Acórdão nº 1.703/2004, rel. Min. Benjamin Zymler, 

tido como paradigma na jurisprudência do TCU sobre controle das chamadas atividades-fim 

das agências reguladoras:1 

 

(...) a Corte de Contas não pode substituir o órgão regulador, sob pena de atuar de 
forma contrária à Constituição Federal. Nesse sentido, cumpre reiterar que a 
fiscalização do Tribunal deve ser sempre de segunda ordem, sendo seu objeto a 
atuação das agências reguladoras como agentes estabilizadores e mediadores do jogo 
regulatório. Logo, essa fiscalização não deve versar sobre o jogo regulatório em si 
mesmo considerado. 

 

Essa restrição ao controle das atividades-fim das agências reguladoras tem origem na 

separação dos poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal,2 cujo artigo 2º determina, 

ainda, serem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário independentes e harmônicos entre si. 

Na divisão constitucional de Poderes, o TCU é vinculado ao Legislativo, como 

auxiliar no controle externo a cargo do Congresso Nacional,3 mas o controle por ele exercido 

em matérias reguladas é limitado não apenas pela própria independência e harmonia em 

relação aos demais Poderes, como também pelo regime especial de autonomia e de 

competências conferido pela legislação às agências reguladoras.4 

                                                 
1 Nesse sentido, ver MOTEIRO, Vera; ROSILHO, Janjácomo André. Agências Reguladoras e o Controle da 
Regulação pelo Tribunal de Contas da União. In PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luís 
Felipe Valerim. (Coord.). Direito da Infraestrutura – Volume 2. São Paulo: SaraivaJur, 2017, p. 25-62. 
2 Cf. artigo 60, §4º, III. 
3 Cf. artigo 71. 
4 Segundo Marçal Justen Filho, “não caberá ao Tribunal de Contas investigar o conteúdo das decisões 
regulatórias emitidas pela agência. O que se deverá verificar serão os dispêndios, licitações e contratações 
produzidos, os atos atinentes a pessoal e sua remuneração. Enfim, a atuação do Tribunal de Contas envolverá a 
fiscalização da agência reguladora enquanto autoridade federal, não como órgão titular de competências 
regulatórias” (O Direito das Agências Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 589). Nessa 
mesma linha, Luís Roberto Barroso destaca que o TCU “não pode avançar sua atividade fiscalizatória sobre a 
atividade-fim da agência reguladora, (...) não pode o Tribunal de Contas, por exemplo, questionar decisões 
político-administrativas das agências reguladoras” (Apontamentos sobre as agências reguladoras. In MORAES, 
Alexandre (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 109-131). 
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No caso do setor de telecomunicações, com amparo na previsão introduzida na 

Constituição Federal pela Emenda nº 8/95, a Lei nº 9.472/1997, Lei Geral de 

Telecomunicações (LGT), criou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com 

natureza de autarquia especial, caracterizada por independência administrativa, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, além de autonomia 

financeira.5 

De tal normativo decorre também que, em matéria de telecomunicações, a Anatel tem 

autoridade administrativa independente, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas necessárias ao 

exercício adequado de suas competências,6 dentre as quais, a de implementar, em sua esfera 

de atribuições, a política nacional de telecomunicações.7 

Não obstante o posicionamento do TCU acima referido, de impossibilidade de 

controle sobre o jogo regulatório em si – aplicável, em tese, também ao setor de 

telecomunicações –,8 não são incomuns na prática do exercício do controle externo dos atos 

da Anatel discussões quanto a determinações (inclusive cautelares) que parecem invadir a 

discricionariedade9 do regulador. Mesmo nos casos em que a fiscalização resulta apenas em 

recomendações, supostamente menos interventivas, ou determina a realização de oitiva das 

agências, a atuação do TCU gera impactos significativos no espaço regulatório.10 

                                                 
5 Cf. artigo 8º, §2º. 
6 Cf. artigo 9º. 
7 Cf. artigo 19, I. 
8 No âmbito de auditoria operacional realizada no setor de telecomunicações, voltada à análise dos mecanismos 
de cobrança utilizados pelas prestadoras de serviços fixos e móveis, afirmou-se que, ao fiscalizar a atividade-fim 
das agências reguladoras, “não deve o Tribunal substituir à entidade controlada, tampouco estabelecer o 
conteúdo do ato de competência da agência reguladora, determinando-lhe a adoção de medidas, salvo quando 
for constatada ilegalidade ou omissão no cumprimento de normas jurídicas pertinentes.” (Acórdão nº 210/2013, 
rel. Min. José Jorge.) 
9 A noção de discricionariedade adotada para os fins do presente trabalho é a de “exercício de escolhas 
regulatórias”, que, conforme o caso, também pode agregar critérios técnicos ao juízo de conveniência e 
oportunidade. Veja-se, a esse respeito, o histórico apresentado por Gustavo Leonardo Maia Pereira, em sua 
dissertação de mestrado: O TCU e o controle das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou 
regulador? Orientador: Carlos Ari Sundfeld. Dissertação (mestrado). Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito 
de São Paulo. São Paulo, 2019, p. 43. O que o trabalho supõe, contudo, é que o mérito da decisão seria 
insindicável pelo TCU, conforme discurso adotado pelo próprio Tribunal. Ainda sobre a definição de 
discricionariedade, Marçal Justen Filho destaca que “(...) o núcleo do conceito de discricionariedade reside 
numa avaliação de oportunidade que conduz à eleição de uma dentre diversas alternativas possíveis. Mas essa 
escolha é orientada à realização do interesse público, assim entendido como o resultado de uma ponderação 
dos efeitos da decisão sobre os diversos interesses secundários em vista do fim público a atingir. A 
discricionariedade não consiste – ou melhor, não consiste necessariamente, numa simples escolha de uma 
dentre várias escolhas previamente determinadas em nível legislativo. Quando a lei configura a 
discricionariedade, também pode fazê-lo pela impossibilidade de selecionar abstrata e antecipadamente todas 
as alternativas disponíveis para resolver um certo problema.” (O Direito das Agências Reguladoras 
Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 518). 
10 Cita-se, como exemplo, o Acórdão nº 2.121/2017 (rel. Min. Bruno Dantas), relativo ao Termo de Ajustamento 
de Conduta (“TAC”) negociado entre Anatel e Telefônica, com potencial de gerar investimentos no valor de R$ 
2,86 bilhões, mas abandonado pelas partes em razão da dificuldade de atendimento das diversas exigências feitas 
pelo TCU, no que se inclui a realização de oitiva da Agência com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre “a 
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Em artigo recente, voltado à análise do controle das Agências Reguladoras pelo TCU 

em uma perspectiva empírica, considerando diálogo institucional entre as instituições, 

Floriano de Azevedo Marques Neto et al concluem que, “em uma conjuntura favorável ao 

controle (...), as Agências Reguladoras são amplamente controladas, inclusive com relação 

às suas atividades-fim”, o que significa, na prática, que “o TCU termina por participar 

ativamente da regulação e, muitas vezes, exerce a competência regulatória no lugar das 

Agências.”11 

Nesse sentido, particularmente voltada a analisar o controle sobre projetos de 

expansão da oferta de serviços de telecomunicações realizados de acordo com os parâmetros 

das políticas públicas definidas pelo Poder Executivo, a pesquisa teve por objetivo selecionar 

e sistematizar os casos de fiscalização dos atos da Anatel, tanto do ponto de vista histórico, 

como do da observância dos parâmetros fixados pelo próprio Tribunal para intervir sobre o 

chamado jogo regulatório em si. 

 

                                                                                                                                                         
relação entre a escolha da tecnologia fiber to the home (FTTH), internet de altíssima velocidade e possivelmente 
de custo mais alto para o usuário final, e as diretrizes de políticas setoriais afetas à massificação do acesso à 
banda larga”, mesmo já tendo o Min. rel. expressamente constatado em seu voto que “a agência evidenciou que 
a decisão adotada pela maioria de seu colegiado, em favor da tecnologia FTTH, se deu motivadamente, com 
análise de diversos aspectos técnicos relacionados à política pública.” Mais adiante, o caso e suas repercussões 
serão analisados detalhadamente. 
11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; MERLOTO, 
Nara; GABRIEL, Yasser. Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, maio/ago. 2019, p. 37-70. 
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2. CONTEXTO 

 

2.1. O estágio atual do debate a respeito dos limites do controle da regulação pelo 

TCU 

 

As competências atribuídas ao TCU para o exercício da fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos atos da Administração Pública quanto 

à sua legalidade, legitimidade e economicidade estão descritas nos artigos 70 e 71 da 

Constituição Federal. Os limites do produto desse controle,12 contudo, tem gerado 

controvérsias. 

Há quem sustente que a Constituição de 1988 teria conferido ao Tribunal amplo poder 

de controle, atribuindo-lhe a função de controlador-geral da legalidade da Administração. 

Com base nesse suposto dever-poder de revisão integral da atividade administrativa, caberia 

ao TCU, por exemplo, corrigir eventuais ilegalidades em toda e qualquer decisão tomada por 

entes estatais no exercício de função administrativa.13 

O principal articulador dessa tese vem sendo o próprio Tribunal de Contas da União, 

por meio de sua atuação jurisprudencial e normativa voltada à ampliação das possibilidades 

de edição de atos de comando.14 

Na prática, essa atuação cada vez mais ativa do TCU no controle dos atos e contratos 

da Administração resulta, por exemplo, nos seguintes produtos: 

(i) expedição de atos de comando em fiscalizações envolvendo outras matérias 

que não a gestão financeira da Administração, em sentido amplo (i.e., atuação 

financeira, orçamentária, contábil e patrimonial), e, ainda, decorrentes de 

                                                 
12 Expressão utilizada, por exemplo, por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. Competências de 
controle dos Tribunais de Contas – possibilidades e limites. In SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Contratações 
públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 182. 
13 Apresar de reconhecerem que, por vezes, o controle externo encontra limites à “correção de rumo da 
administração” e abarca um dever de colaboração, Gabriel Heller e Guilherme Carvalho e Souza defendem, 
ainda, que as decisões do TCU, ao contrário das decisões e atos administrativos, “prestam-se, em primeiro lugar, 
imediatamente, à conservação do direito, e não ao cumprimento de tarefas materiais postas constitucional ou 
legalmente”. Função de controle externo e função administrativa: separação e colaboração na Constituição de 
1988. Revista de Direito Administrativo – RDA. Rio de Janeiro, v. 278, n. 2. maio/ago. 2019, p. 71-96. 
14 É o que defende, por exemplo, André Janjácomo Rosilho, autor de criterioso estudo a respeito das 
competências do Tribunal para editar normas e praticar atos de comando: “Conclui-se, assim, que o Tribunal, a 
despeito de ter discurso consistente no sentido de que objetiva ser um órgão de controle eminentemente de 
orientação e de diálogo (com órgãos e entes da administração e com gestores públicos), na prática também 
busca (via jurisprudência e edição de atos regulamentares) ampliar suas possibilidades de controle impositivo, 
materializado na edição de atos de comando.” Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da 
União. Tese de Doutorado. Orientador: Professor Titular Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. Universidade 
de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2016, p. 274. 
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análise crítica cujos parâmetros não sejam a legalidade, mas sim a 

economicidade, eficiência ou efetividade; 

(ii) sustação de contratos e, ainda, adoção de medidas cautelares que interfiram na 

execução desses acordos com fundamento em um implícito poder geral de 

cautela. 

Como mencionado acima, as principais controvérsias geradas por esses produtos do 

controle externo realizado pelo TCU têm origem nas diferentes percepções dos limites de 

atuação do Tribunal.  

De fato, em oposição à visão defendida pelo próprio TCU, há quem entenda que, 

apesar de as competências do Tribunal terem sido ampliadas com o advento da Constituição 

de 1988, o exame de legalidade e o exercício de poderes de comando ficaram adstritos às 

matérias sob jurisdição específica do Tribunal de Contas, quais sejam, as de gestão financeira 

da Administração, em sentido amplo. 

Nessa linha, que nos parece a mais adequada à vista do que determina a própria 

Constituição, o TCU não é revisor geral da Administração e, no exercício do controle sobre o 

restante da atividade administrativa (i.e., matérias que não digam respeito à gestão financeira, 

em sentido amplo), somente poderia realizar auditoria operacional e emitir recomendações. 

A síntese desse posicionamento é apresentada por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho 

Arruda Câmara:15 

 

Embora o Tribunal de Contas possa fazer fiscalização quanto aos mais variados 
objetos, já que a auditoria operacional é abrangente por natureza, as fiscalizações 
das quais podem resultar atos de comando do Tribunal são apenas as que envolvam 
as matérias sob sua jurisdição específica. E quais são elas? A matéria financeira, a 
orçamentária, a contábil e a patrimonial. Sobre as demais matérias o Tribunal não 
tem jurisdição específica, delas só tomando conhecimento no âmbito da fiscalização 
operacional, da qual, como dito, não resultam atos de comando. 

 

Em artigo recente, em que comenta a contribuição apresentada pelo Observatório do 

TCU da FGV Direito SP + Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP) à consulta pública 

realizada pelo TCU a respeito do seu novo “Manual de auditoria operacional”, Conrado 

Tristão aponta que, a depender de como a fiscalização operacional é realizada, “há o risco de 

o TCU se transformar em uma espécie de ‘revisor geral da administração’, utilizando seus 

poderes não só para contribuir com a ação administrativa de modo colaborativo (o que é 

                                                 
15 Competências de controle dos Tribunais de Contas – possibilidades e limites. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 184. 
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desejável), mas comandá-la segundo seu próprio juízo de valor (o que pode ser 

problemático).”16 

No caso dos contratos firmados pela Administração, também em oposição à atuação 

cada vez mais ativa do TCU, os defensores dessa segunda linha de interpretação – menos 

ampliativa das competências de controle do Tribunal – ressaltam que a competência para a 

sustação contratual foi reservada pela Constituição ao Congresso Nacional (art. 71, §1º). 

Entendem, ainda, que não seria correto ampliar a delimitação constitucional do papel a ser 

desempenhado pelo TCU na fiscalização de contratos com base em comparação com os 

poderes da atuação jurisdicional.17 

Nesse cenário de intensificação do debate quanto aos limites das ações interventivas 

do controle externo, vem crescendo, também, o interesse na produção de pesquisas voltadas à 

análise da atuação do TCU no campo da regulação.18 Em relação a algumas delas, o presente 

trabalho tem como traço comum a tentativa de confrontar o discurso institucional do TCU 

com a prática do controle, a partir de análise da jurisprudência do Tribunal.19 

 

2.2. A iniciativa de implementação da política nacional de telecomunicações  

 

 O trabalho também se insere em um contexto de verdadeira reforma do modelo de 

prestação de serviços de telecomunicações no mercado brasileiro, que tem como principal 

marco a publicação, em 04 de outubro de 2019, da Lei nº 13.879, que alterou a LGT para, 

                                                 
16 De acordo com o autor, a análise de como os tribunais de contas da Itália, Bélgica e França lidam com o tema 
do controle operacional revela que, no âmbito desse tipo de fiscalização, mesmo sem contornos legais 
específicos, nenhum deles parece fazer uso de determinações e, mesmo que em diferentes níveis, todos admitem 
preocupação em que a esfera de discricionariedade própria do gestor seja preservada. TCU: órgão de controle 
externo ou revisor geral da administração? 2019. Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/wp/wp-
content/uploads/2019/10/TCU-%C3%B3rg%C3%A3o-de-controle-externo-ou-revisor-geral-da-
administra%C3%A7%C3%A3o-JOTA-Info.pdf>. 
17 Ainda que, vale ressaltar, exista uma tendência de confirmação da interpretação expansiva das competências 
do TCU pelo Supremo Tribunal Federal – STF. Veja-se, nesse sentido, a monografia elaborada por Rodolfo da 
Costa Arruda Silva. Como o STF exerce controle sobre o TCU em matéria de contratos administrativos? 
Monografia. Orientador: Professor Yasser Reis Gabriel. Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito 
Público – SBDP. São Paulo, 2018. 
18 A pesquisa realizada por Nara Carolina Merlotto, por exemplo, aponta que “o TCU apresenta tendência de 
interpretação marcadamente ampla das competências que lhe foram constitucional e legalmente atribuídas no 
que concerne à sua atuação no controle da função regulatória, assumindo um papel ativo na regulação.” A 
atuação do Tribunal de Contas da União sobre as agências reguladoras: entre a independência e o controle. 
Dissertação (mestrado). Orientador: Professor Titular Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. Universidade de 
São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2018, p. 164. 
19 Caso, por exemplo, das seguintes dissertações: (i) PEREIRA, Gustavo Leonardo Maia. O TCU e o controle 
das agências reguladoras de infraestrutura: controlador ou regulador? Orientador: Carlos Ari Sundfeld. 
Dissertação (mestrado). Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São Paulo. São Paulo, 2019; e (ii) 
MERLOTTO, Nara Carolina. A atuação do Tribunal de Contas da União sobre as agências reguladoras: entre a 
independência e o controle. Dissertação (mestrado). Orientador: Professor Titular Dr. Floriano de Azevedo 
Marques Neto. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2018. 
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dentre outras disposições, (i) possibilitar a migração das concessões do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC) – único serviço atualmente prestado no regime público, cuja 

existência, universalização e continuidade a União ainda se compromete a assegurar – para o 

regime de autorização; (ii) possibilitar a prorrogação sucessiva do direito de uso de 

radiofrequências e de uso de posição orbital para exploração de satélite brasileiro; e (iii) criar 

um mercado secundário de espectro, possibilitando a transferência de outorgas entre 

prestadoras. 

 Nesse ambiente de reforma do arranjo normativo e institucional das telecomunicações 

no Brasil, com reconhecida necessidade de mudança do regime de prestação de serviços, 

sabe-se que o TCU desempenhará importante papel no exercício do controle externo e 

fiscalização dos bens e valores públicos que o Poder Executivo e a Anatel pretendem alocar 

para o financiamento dessas medidas. 

No caso dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), por exemplo, o controle 

pelo TCU já vem sendo apontado como um dos fatores de complexidade para a execução de 

projetos estratégicos com o uso de recursos oriundos de multas administrativas aplicadas pela 

Agência. Nos últimos anos, como destacado pelo Conselheiro Aníbal Diniz, “a agência 

empenhou imenso esforço para a concertação de todas as partes envolvidas, sem ter obtido, 

até o momento, um desfecho favorável”.20 

Daí, portanto, a importância de se analisar quais fatores têm levado a uma maior 

intervenção do controlador externo na esfera de autonomia própria do órgão regulador e, 

ainda, o que se pode fazer para evitar que interpretações ampliativas do campo de atuação do 

TCU venham a violar essa esfera de autonomia da Anatel, especialmente no que se refere à 

execução de projetos de expansão da oferta de serviços realizados de acordo com os 

parâmetros das políticas públicas setoriais definidas pelo Poder Executivo. 

 

                                                 
20 Cf. Análise nº 123/2018/SEI/AD, item 4.96. 
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3. PREMISSAS 

 

O uso de conceitos jurídicos indeterminados já foi mencionado como um dos fatores 

que abre espaço para que o TCU interfira pontualmente no mérito da regulação,21 de modo 

que, para os fins de seleção e sistematização dos casos de fiscalização dos atos da Anatel pelo 

órgão de controle externo objeto desse estudo, faz-se necessário fixar, como premissa, o que 

pode ser considerado atividade-fim das agências reguladoras (no caso, da Anatel). 

Classificar o que seja atividade-fim e o que seja atividade-meio, em concreto, não é 

tarefa fácil.22 No limite, qualquer atividade que esteja claramente inserida no rol de 

competências da Anatel (e.g., artigo 19 da LGT) poderia ser considerada atividade-fim da 

agência, inserindo-se, portanto, na esfera de discricionariedade do regulador. Como se sabe, 

no entanto, as atividades finalísticas das agências nem sempre se limitam de forma inequívoca 

às suas competências normativas.  

O que se pode afirmar, com amparo no artigo 174 da Constituição Federal, é que o 

objetivo concretizado por tais competências é o de regulação do mercado, no que se insere, 

de forma um pouco mais genérica, toda decisão que gera efeito externo, influenciando o 

comportamento econômico com vistas à consecução imediata das finalidades regulatórias e, 

em última instância, a uma forma de alocação de recursos que gere o maior nível de bem-estar 

possível naquele setor.  

Regulação, portanto, “é o conceito-chave que designa essas atividades-fim”,23 e o que 

se utilizou na pesquisa adiante relatada para verificar e segregar, concretamente, os casos de 

intervenção do TCU sobre atividades-fim da Anatel. 

Para fins de sistematização da pesquisa realizada, contudo, é oportuna a classificação24 

das competências das agências reguladoras em uma das seguintes funções regulatórias: 

normativa, fiscalizatória, sancionadora, adjudicatória, recomendatória, arbitral e negocial (ou 

de celebração de acordos regulatórios). 

                                                 
21 MOTEIRO, Vera; ROSILHO, André Janjácomo. Agências Reguladoras e o Controle da Regulação pelo 
Tribunal de Contas da União. In PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luís Felipe Valerim. 
(Coord.). Direito da Infraestrutura – Volume 2. São Paulo: SaraivaJur, 2017. 
22 É o que afirmam Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza, ao tratarem da incidência do dever de licitar 
nas empresas estatais. Licitação nas estatais: levando a natureza empresarial a sério. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(org.). Contratações Públicas e seu Controle. São Paulo: Malheiros, 2013. 
23 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Juridicidade e Controle dos 
Acordos Regulatórios: O Caso TAC ANATEL (no prelo). 
24 Proposta por Floriano de Azevedo Marques Neto. In MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências 
Reguladoras Independentes. Fundamentos e seu Regime Jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 
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No caso da Anatel, das competências regulatórias que lhe foram atribuídas pelo artigo 

19 da LGT, destacam-se: 

(i) função normativa: expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos 

serviços de telecomunicações no regime público (art. 19, inciso IV); 

administrar o espectro de radiofreqüências e o uso de órbitas, expedindo as 

respectivas normas (art. 19, inciso VIII); expedir normas sobre prestação de 

serviços de telecomunicações no regime privado (art. 19, inciso X); expedir 

normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de 

telecomunicações quanto aos equipamentos que utilizarem (art. 19, inciso XII); 

expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e 

normas por ela estabelecidos (art. 19, inciso XIII); expedir normas e padrões 

que assegurem a compatibilidade, a operação integrada e a interconexão entre 

as redes, abrangendo inclusive os equipamentos terminais (art. 19, inciso XIV); 

deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de 

telecomunicações e sobre os casos omissos (art. 19, inciso XVI); aprovar o seu 

regimento interno (art. 19, inciso XXVII); 

(ii) função fiscalizatória: celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a 

prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando 

intervenções (art. 19, inciso VI); editar atos de outorga e extinção do direito de 

uso de radiofrequência e de órbita, fiscalizando e aplicando sanções (art. 19, 

inciso IX); expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime 

privado, fiscalizando e aplicando sanções (art. 19, inciso XI); realizar busca e 

apreensão de bens no âmbito de sua competência (art. 19, inciso XV); reprimir 

infrações dos direitos dos usuários (art. 19, inciso XVIII); exercer, 

relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de 

controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas 

as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 

(art. 19, inciso XIX);25 

                                                 
25 A Lei nº 12.529/2011, posterior à LGT, promoveu alterações nos arcabouços institucional e normativo do 
antitruste no Brasil com reflexos na forma de análise dos casos envolvendo o mercado de telecomunicações. 
Embora não tenha havido uma alteração na legislação de telecomunicações a suprimir as funções antes 
desempenhadas pelo órgão regulador em processos de natureza concorrencial, a Anatel deixou de atuar em 
investigações de condutas anticompetitivas e análise de atos de concentração, reconhecendo-se incompetente 
para fazê-lo. Esse entendimento foi manifestado pelo Conselho Diretor da Anatel em reunião realizada em 
29.05.2014, quando da decisão do Processo nº 53500.006252/2012, instaurado a partir de representação da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. em face da Telemar Norte Leste S.A. e Brasil Telecom S.A. 
(Análise nº 065/2014-GCRZ, de 23.05.2014). Para maiores informações a respeito dos impactos da reforma da 
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(iii) função sancionadora: celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a 

prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e realizando 

intervenções (art. 19, inciso VI); editar atos de outorga e extinção do direito de 

uso de radiofrequência e de órbita, fiscalizando e aplicando sanções (art. 19, 

inciso IX); expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no regime 

privado, fiscalizando e aplicando sanções (art. 19, inciso XI); reprimir 

infrações dos direitos dos usuários (art. 19, inciso XVIII); exercer, 

relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de 

controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas 

as pertencentes ao CADE (art. 19, inciso XIX); 

(iv) função adjudicatória: editar atos de outorga e extinção de direito de exploração 

do serviço no regime público (art. 19, inciso V); celebrar e gerenciar contratos 

de concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando 

sanções e realizando intervenções (art. 19, inciso VI); editar atos de outorga e 

extinção do direito de uso de radiofrequência e de órbita, fiscalizando e 

aplicando sanções (art. 19, inciso IX); expedir e extinguir autorização para 

prestação de serviço no regime privado, fiscalizando e aplicando sanções (art. 

19, inciso XI); 

(v) função recomendatória: elaborar e propor ao Presidente da República, por 

intermédio do Ministro de Estado das Comunicações, (a) a instituição ou 

eliminação da prestação de modalidade de serviço no regime público, 

concomitantemente ou não com sua prestação no regime privado, (b) o plano 

geral de outorgas de serviço prestado no regime público, (c) o plano geral de 

metas para a progressiva universalização de serviço prestado no regime público 

e (d) a participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios 

intergovernamentais destinados ao provimento de meios ou à prestação de 

serviços de telecomunicações (art. 19, inciso III); propor ao Presidente da 

República, por intermédio do Ministério das Comunicações, a declaração de 

utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, dos bens necessários à implantação ou manutenção de serviço 

                                                                                                                                                         
legislação concorrencial no setor de telecomunicações, v. ROMANIELO, Enrico S., RIBAS, Guilherme Favaro 
Corvo; PAIVA, Tomás Filipe S. B. R., e RIBEIRO, Vinicius da Silva. Controle de condutas pelo CADE no setor 
de telecomunicações e Internet: os primeiros anos de aplicação da Lei nº 12.529/11 e os novos desafios. In 
ANDERS, Eduardo Caminati, RIBAS, Guilherme Favaro Corvo, VILLELA, Mariana, CRISTOFARO, Pedro 
Paulo Salles, e BAGNOLI, Vicente (Coord.). 5 Anos de Lei de Defesa da Concorrência: Gênese, Jurisprudência 
e Desafios para o Futuro. São Paulo: IBRAC, 2018. 
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no regime público (art. 19, inciso XX); rever, periodicamente, os planos 

enumerados nas alíneas (b) e (c) acima, submetendo-os, por intermédio do 

Ministro de Estado das Comunicações, ao Presidente da República, para 

aprovação; e 

(vi) função arbitral: compor administrativamente conflitos de interesses entre 

prestadoras de serviço de telecomunicações (art. 19, inciso XVII). 

A competência da Anatel para o exercício da função de celebração de acordos 

regulatórios, tomando de interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, com eficácia de título executivo extrajudicial, 

decorre diretamente do § 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985).26 

 

                                                 
26 O artigo 5º da Resolução nº 589/2012, que aprovou o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas 
da Anatel, prevê que a Agência pode, a seu critério e na órbita de suas competências legais, com vistas ao melhor 
atendimento do interesse público, celebrar compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais. Em 
dezembro de 2013, tal previsão foi objeto de regulamentação específica, nos termos do Regulamento de 
Celebração e Acompanhamento de TAC (RTAC), aprovado por meio da Resolução nº 629/2013 e editado com o 
objetivo de estabelecer os critérios e procedimentos para a celebração e o acompanhamento, no âmbito 
administrativo, de TACs entre a Anatel e as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A base material eleita para a análise do controle das atividades-fim da Anatel pelo 

TCU é formada pelos acórdãos da Corte de Contas. Como recorte metodológico, buscou-se 

selecionar todos os casos em que o TCU tenha se manifestado sobre ato discricionário da 

Anatel, verificando-se, em seguida, (i) o fundamento para que se possa afirmar que o objeto 

da fiscalização se encaixa no conceito de atividade-fim e (ii) a função regulatória exercida 

pela Anatel em relação ao objeto do controle (cf. classificação acima detalhada). 

Uma vez que a seleção dos dados de forma independente e imparcial é essencial para 

um dos principais objetivos da pesquisa – qual seja, o de verificar se, concretamente, o TCU 

vem respeitando a esfera de autonomia própria do órgão regulador de acordo com os 

parâmetros fixados pela própria Corte para intervir sobre o jogo regulatório em si –, optou-se 

por não utilizar a “jurisprudência selecionada”, ferramenta disponível no sistema de pesquisa 

de jurisprudência do TCU, que trabalha com uma base de enunciados dos casos que, no 

entender da própria Corte, são representativos dos temas que abordam. 

Sendo assim, realizou-se levantamento preliminar na base de “acórdãos” do sistema de 

“pesquisa de jurisprudência do TCU”27 com o uso dos seguintes termos de pesquisa: “Anatel” 

e “Agência Nacional de Telecomunicações”. Esse levantamento foi realizado em 08 de agosto 

de 2018, levando a 341 resultados. 

Considerando os objetivos da pesquisa, passou-se a filtrar e organizar o resultado 

desse levantamento preliminar com vistas à identificação dos casos em que, simultaneamente, 

o TCU tenha exercido controle de uma atividade-fim da Anatel e, de tal processo, tenha 

resultado intervenção na esfera de atuação do regulador mediante a expedição de 

recomendação e/ou determinação à Anatel.28 

A esse respeito, ressalte-se que, em regra, atos discricionários não eivados de vício de 

legalidade poderiam gerar, no máximo, meras recomendações por parte do órgão de controle 

externo, sem qualquer caráter coercitivo. De acordo com o padrão criado pelo próprio TCU, 

as seguintes possibilidades seriam admitidas: (i) atos vinculados tidos por irregulares 

produzirão determinações; (ii) atos discricionários eivados de vício de legalidade produzirão 

                                                 
27 Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/acordao-completo>.  
28 Os casos em que o controle, pelo TCU, de uma atividade-fim da Anatel não resultou em intervenção 
propriamente “ativa” por parte do Tribunal – representada, para os fins deste trabalho, na expedição de 
recomendação e/ou determinação ao órgão regulador –, ainda que tenham sido identificados ao longo da 
pesquisa, não foram incluídos na análise objeto deste trabalho. 



18 

 

determinações; e (iii) atos discricionários não eivados de vício de legalidade poderão, no 

máximo, gerar meras recomendações.29 

Na prática, no entanto, uma análise mais detida das decisões do TCU e de seus 

eventuais desdobramentos envolvendo o controle das agências reguladoras revela que 

recomendações e determinações podem ter efeitos bastante similares, com impactos 

significativos no espaço regulatório. Isso também se aplica, por certo, às chamadas “ameaças 

veladas”, geralmente verificadas nos casos em que, com fundamento nos poderes que detém 

para a realização do controle posterior, o TCU age preventivamente, justificando a criação de 

poderes para tanto suspostamente em benefício do próprio administrador ou da sociedade.30 

                                                 
29 Nesse sentido, ver MOTEIRO, Vera; ROSILHO, André Janjácomo. Agências Reguladoras e o Controle da 
Regulação pelo Tribunal de Contas da União. In PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luís 
Felipe Valerim. (Coord.). Direito da Infraestrutura – Volume 2. São Paulo: SaraivaJur, 2017. p. 40. 
30 Isso é o que se viu especificamente no caso do TAC da Telefônica, analisado por meio do Acórdão nº 
2.121/2017 (rel. Min. Bruno Dantas), já mencionado no início desse trabalho. Com efeito, se não podia o TCU 
atuar preventivamente no controle externo dos compromissos negociados pela Anatel, não cabia, por 
conseguinte, o envio de ofício para alertar a Agência “que eventual assinatura de termo de ajustamento de 
conduta antes da manifestação conclusiva do TCU sobre a matéria afastaria sua boa-fé e poderia resultar em 
multa aos responsáveis, além de imputação de débito, caso o Tribunal concluísse pela existência de 
irregularidade grave e/ou de dano ao erário”. O efeito prático da medida, de coagir/limitar a liberdade do 
regulador, é o mesmo da expedição de uma medida cautelar impedindo a assinatura do termo. 
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5. ESTUDO EMPÍRICO: COMO O TCU INTERVÉM NA ANATEL? 

 

 Entender como o TCU se posiciona em relação aos grandes temas da regulação de 

telecomunicações é importante, inicialmente,  para que se possa identificar eventuais padrões 

de comportamento e, em seguida, projetar aquilo que se deve esperar do controle externo e 

das atividades de fiscalização dos bens e valores públicos que o Poder Executivo e a Anatel 

pretendem alocar para o financiamento de medidas voltadas à implementação da política 

nacional de banda larga. 

 Como antes mencionado, o trabalho se insere em um contexto de controvérsia quanto 

aos limites do produto do controle externo realizado pelo TCU e, ainda, em um ambiente de 

reforma do arranjo normativo e institucional das telecomunicações no Brasil, com 

reconhecida necessidade de mudança do regime de prestação de serviços. 

 Sabe-se que, como de rigor, o TCU desempenhará importante papel no exercício do 

controle da atuação da Anatel na execução de medidas relacionadas à viabilização dessa 

mudança,31 o que reforça a importância de se analisar quais fatores têm levado a uma maior 

intervenção do controlador externo na esfera de autonomia própria do órgão regulador e, 

ainda, o que se pode fazer para evitar que interpretações ampliativas do campo de atuação do 

Tribunal venham a violar a discricionariedade da Agência. 

Nesse sentido, a partir da leitura, análise qualitativa e categorização das decisões 

encontradas, chegou-se a um total de 38 casos, abaixo detalhados, que foram objeto de 

avaliação mais detalhada com o objetivo de verificar se, concretamente, o Tribunal vem 

respeitando a esfera de autonomia própria do órgão regulador.  

 

 

Acórdãos 
Função 

Regulatória 
Resultados Temas 

184/2018, 2982/2015, 2301/2014, 
3106/2013, 2222/2012, 2275/2009, 
175/2009, 1541/2008, 1770/2007, 
1555/2007, 2212/2006, 1900/2006, 
1744/2006, 1389/2005, 1078/2005, 

532/2005, 171/2004, 139/2004, 
138/2004, 106/2004, 105/2004, 

1669/2003, 1663/2003, 1577/2003, 
776/2003 e 736/2003 

Adjudicatória 
Recomendação (7), 
Determinação (16) e 

ambos (3) 

Preço mínimo e metodologia de 
cálculo, multas pecuniárias do 

procedimento de licitação, 
cláusulas contratuais 

obrigatórias, prazo processual, 
coligação entre prestadoras e 

regras de adaptação entre 
serviços 

                                                 
31 Como sinal desse papel de destaque do TCU no controle da execução das políticas de telecomunicações, a 
partir de levantamento realizado pelo Tribunal com o objetivo de propor uma avaliação das Políticas Nacionais 
de Banda Larga e seus impactos sobre competitividade e desenvolvimento regional, considerou-se que “apesar 
dos esforços empreendidos pelo Governo, não existe ainda política pública de banda larga com visão de longo 
prazo, instrumentalizada em plano estruturado, com metas e objetivos.” Acórdão nº 2.053/2018 (rel. Min. Ana 
Arraes). 
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512/2018, 1970/2017, 3311/2015, 
1943/2015, 3023/2014, 873/2010, 

2109/2006, 1458/2005 e 1196/2005 
Fiscalizatória 

Recomendação (2), 
Determinação (1) e 

ambos (6) 

Revisão tarifária, direitos dos 
usuários, qualidade dos 

serviços, metas de 
universalização, bens 

reversíveis, aplicação e 
arrecadação de multas 

2227/2008 Normativa Determinação Interceptação telefônica 
2121/2017 e 2572/2016 Negocial Determinação (2) TACs 

 
Tabela 1. Resumo dos casos analisados (elaboração própria) 
 

Preliminarmente, a sistematização do resultado da pesquisa permite sejam 

identificadas as variáveis que costumam levar a uma maior intervenção do controlador 

externo, exploradas mais adiante na forma de propostas de atuação que tem por objetivo evitar 

que interpretações ampliativas do campo de atuação do TCU venham a violar o espaço de 

discricionariedade da Anatel. 

Em concreto, verifica-se que, dos 38 casos analisados, em 29 o controle realizado pelo 

TCU resultou em expedição de determinação à Anatel. Desses, somente em 19 o TCU 

identificou ou apontou risco de ilegalidade na atuação do regulador, sendo que, na quase 

totalidade (18), o fez apenas genericamente.  

Sob a perspectiva da jurisprudência do próprio Tribunal, portanto, em pelo menos 10 

processos há decisões em que a possibilidade de intervenção estava longe de ser evidente e, 

ainda assim, o TCU não se preocupou em justificar o cabimento da expedição de 

determinações à Agência. 

Além disso, dos 19 casos em que, em conexão com a expedição de determinações, o 

TCU, ao menos genericamente, identificou ou apontou risco de ilegalidade na atuação do 

regulador, 12 tiveram por objeto o controle do exercício de função adjudicatória do órgão 

regulador.  

Nesses casos, o alto índice de intervenção do Tribunal se explica, ao menos em parte, 

pela realização de procedimentos de licitação, situação em que a distinção entre atividade-fim 

e atividade-meio da agência reguladora pode se mostrar, a princípio, de ainda mais difícil 

operacionalização. 

Três das sete decisões restantes se referem ao controle de atos da Anatel que tem 

vínculo com a realização de projetos de expansão da oferta de serviços em linha com os 

parâmetros das políticas públicas definidas pelo Poder Executivo para o setor, quais sejam: (i) 

atuação da Anatel na celebração de TAC com os Grupos Oi e Telefônica; e (ii) atuação da 

Anatel sobre o controle e acompanhamento dos bens reversíveis do STFC. A avaliação de tais 

casos, com vistas à verificação de eventual violação da esfera de autonomia própria do órgão 
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regulador, será detalhada mais adiante, em capítulos específicos, cabendo desde logo ressaltar 

que a decisão proferida no processo de avaliação da atuação da Anatel na negociação do TAC 

com a Telefônica é o único dos casos analisados em que o TCU aponta expressamente as 

justificativas para, diante de uma situação de fiscalização de segunda ordem, intervir na esfera 

de competências do regulador. 

Em 9 casos, o controle, pelo TCU, de atos praticados pela Anatel no exercício de suas 

atividades-fim resultou apenas na expedição de recomendações. 

Os principais achados da pesquisa seguem descritos abaixo, agrupados de acordo com 

as categorias que procuram responder, de forma geral, a pergunta antes colocada: Como o 

TCU intervém na Anatel? 1) via determinação, sem justificativa quanto ao cabimento da 

medida; 2) via determinação, sem justificativa quanto ao cabimento da medida mas com 

referência genérica à existência de risco de ilegalidade, em relação ao exercício de (a) função 

adjudicatória do órgão regulador e (b) outras funções regulatórias; e 3) via recomendação, nos 

casos em que não identifica irregularidades na conduta da Agência. 

O que mais chama a atenção, conforme abaixo detalhado, é a constatação de que, 

apesar da posição institucional de respeito à discricionariedade do regulador, o TCU não se 

preocupa em explicitar, concretamente, os fatos jurídicos que o autorizariam a impor 

determinações ao órgão regulador ou a exercer poder cautelar.  

De fato, na quase totalidade dos casos de controle de atos expedidos pela Anatel no 

exercício de suas atividades-fim, o TCU não se preocupou em justificar o cabimento da 

expedição de determinações à Agência. Mesmo nos casos em que se extrai da respectiva 

motivação referências genéricas à existência de risco de ilegalidade, não há qualquer 

enfrentamento objetivo da questão da interferência no chamado jogo regulatório em si.  

Na prática, as decisões do TCU não explicam que se está diante do controle de ato 

discricionário da Anatel, não apontam a função exercida pela Agência no ato administrativo 

objeto do controle, não enfrentam o entendimento supostamente consolidado do próprio 

Tribunal de que atos discricionários somente produzirão determinações quando eivados de 

vício de legalidade.  

Falta ao Tribunal, em síntese, a adoção de um posicionamento mais firme e 

comprometido no sentido de identificar os fundamentos determinantes da hipótese de 

incidência da intervenção no caso concreto e, mais do que isso, apontar os fatos em razão dos 

quais se chegou à conclusão de que a imposição de determinação à Agência (e não de 

recomendação) era a solução jurídica mais adequada para o caso analisado. 
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5.1. Via determinação, sem justificativa quanto ao cabimento da medida 

 

Deste grupo de decisões, destaca-se o Acórdão nº 512/2018, expedido nos autos de 

processo de acompanhamento instaurado pelo TCU com o intuito de avaliar a atuação da 

Anatel na fiscalização do cumprimento de duas condicionantes estabelecidas pela Agência no 

processo de anuência prévia da operação de transferência do controle acionário da Brasil 

Telecom para a Oi-Telemar: o item 8.2 do Ato nº 7.828/2008, relativo ao projeto do Satélite 

Geoestacionário Brasileiro, e o item 13.2 do mesmo ato, relativo ao encerramento de litígios 

administrativos. 

Nesse caso, embora tenha afirmado que a imposição de condicionamentos a um 

processo de anuência prévia é uma discricionariedade do órgão regulador, o Min. Relator, 

Aroldo Cedraz, concluiu que os condicionamentos em discussão apresentavam “alto grau de 

subjetividade”. Particularmente no que se refere ao item 13.2 do Ato nº 7.828/2008, o que se 

verifica da análise realizada pelo Tribunal é que, em essência, o TCU discorda do 

entendimento da Anatel quanto a qual seria a medida que melhor atenderia o interesse público 

no caso concreto. Veja-se, nesse sentido, breve sumário das discussões: 

 

Processo nº 006.246/2012-5 
 
A Anatel alega que a principal motivação para impor à Oi-Telemar a obrigação de 
resolução dos procedimentos administrativos, nos termos do item 13.2 do Ato 
7.828/2008, foi a de diminuir a quantidade de PADOs em tramitação (outra razão 
seria evitar que a empresa buscasse protelar a conclusão destes processos sem que o 
órgão regulador cerceasse o direito de defesa da Oi-Telemar). 
 
O TCU ressalta que a imposição de condicionamentos a um processo de anuência 
prévia é uma discricionariedade do órgão regulador, mas afirma que, no caso em 
questão, o condicionamento apresenta alto grau de subjetividade, pois a previsão de 
“ações com vistas à resolução dos procedimentos” não especifica o método a ser 
adotado para tanto.  
 
A Anatel afirma que a intenção da Agência nunca foi a de que todos os PADOs de 
Universalização e Qualidade fossem abrangidos pelo condicionamento, até porque, 
se assim ocorresse, a empresa não seria capaz de cumprir o condicionante 
completamente.  
 
Na visão do TCU, porém, do modo como o condicionamento foi estabelecido, não 
houve a promoção de um desestímulo para a prática de atos que geram PADOs, pois 
a materialidade daqueles tratados no condicionante seria pequena frente aos valores 
totais de PADOs da Qualidade e da Universalização aplicados à Oi-Telemar e à 
Brasil Telecom. Além disso, o TCU entende que, ao ter acatado a parte da proposta 
da empresa referente à negociação no âmbito do TAC mas rejeitado a parte 
composta por critérios objetivos, como, por exemplo o pagamento de multa de R$ 
101 milhões, a atuação da Anatel teria efetivamente prejudicado a tempestividade do 
cumprimento do Condicionante 13.2 pela operadora.  
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A esse respeito, a Anatel alega que, caso o Conselho Diretor tivesse aceitado a 
proposta da Oi como capaz de cumprir o condicionamento, haveria grave violação 
ao interesse público, na medida em que os R$ 51 milhões propostos equivaliam a 
somente 5% do total de multas aplicadas em PADOs de Universalização e de 
Qualidade em trâmite na Anatel no final de 2009, e a simples desistência de recursos 
com o pagamento do equivalente a 5% do total de multas não traria benefício aos 
usuários dos serviços de telecomunicações.  
 
O processo ainda está em andamento mas, para o TCU, por ora, houve aumento do 
custo regulatório e operacional da Anatel ao optar por desconsiderar os 
compromissos ofertados pela quitação das multas e considerar o cumprimento do 
condicionante por meio da assinatura de TAC, dado que as condições do TAC estão 
sujeitas a um acompanhamento complexo e demorado e, portanto, sem garantia de 
solução em prazo hábil.  
 
A realização de audiência dos gestores pelas inconformidades constatadas no 
processo deverá ser feita em momento posterior, caso necessária, após o 
posicionamento definitivo da Anatel quanto ao cumprimento do condicionante da 
anuência prévia à fusão das empresas Oi e Brasil Telecom. 

 

Quando o TCU afirma que a decisão da Anatel de vincular o cumprimento do item 

13.2 do Ato nº 7.828/2008 à eventual celebração de TAC “revelou-se equivocada e ineficiente 

sob a ótica das competências e obrigações de fiscalização da Agência e do atendimento 

adequado aos usuários”, há indevida revisão do mérito administrativo pelo controlador. 

Determinar o modo pelo qual o condicionamento imposto em processo de anuência prévia 

para a transferência de controle deve ser cumprido, para fins de melhor atendimento do 

interesse público, faz parte do gerenciamento e da fiscalização da prestação dos serviços de 

telecomunicações. Essas são atribuições privativas da Anatel, cujo mérito não pode ser revisto 

pelo controlador. 

De acordo com os critérios fixados pelo próprio TCU, não se estando diante de vício 

de legalidade, o controle pode gerar, no máximo, recomendações. A esse respeito, de se notar 

que entendimentos distintos quanto à medida que, no caso concreto, melhor atende o interesse 

público não se confunde com ilegalidade. No âmbito das telecomunicações brasileiras, a 

Anatel tem competência expressa para adotar as medidas necessárias para o atendimento do 

interesse público (artigo 19, caput). 

Outro caso de destaque é o do Acórdão nº 873/2010, proferido em processo de 

monitoramento que tinha por objeto a análise da atuação da Anatel na fiscalização do 

cumprimento de metas de universalização por parte das concessionárias do STFC. 

De acordo com o Tribunal, mediante o trabalho realizado pela equipe de auditoria, 

foram identificadas deficiências relacionadas à metodologia de fiscalização que demandavam 

uma nova estratégia de abordagem com vistas a alcançar critérios de eficiência, eficácia e 

economicidade. 
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Dentre as deficiências apontadas, constou da análise técnica que a imputação de 

multas como elemento sancionatório dos PADOs vinha se mostrando pouco eficaz, devido à 

sua “baixa materialidade em relação ao poderio econômico-financeiro das concessionárias 

de telefonia” (i.e., os valores de multas aplicadas pela Agência e efetivamente recolhidos 

pelas concessionárias frente aos investimentos realizados e às receitas auferidas). De acordo 

com a própria equipe de auditoria, contudo, para uma análise apurada acerca da relação entre 

a materialidade e o caráter educativo da sanção em relação ao poderio econômico das 

empresas, seria necessário “avaliar com mais profundidade o impacto de multas aplicadas em 

relação à contabilidade das concessionárias.” 

Além disso, a equipe de auditoria do TCU relata que parte dos agentes ligados à área 

técnica da Anatel entendia que as multas haviam contribuído para que as operadoras 

aumentassem sua atenção para a pesquisa de localidades elegíveis à recepção do STFC, a 

tempo de cumprirem suas metas e, consequentemente, não serem sancionadas por eventual 

omissão, enquanto outra parte dos técnicos atribuía deficiências no atingimento das metas ao 

rito do processo de apuração da responsabilidade das empresas. 

Nesse sentido, embora, ao tempo da auditoria, a Agência já estivesse elaborando nova 

metodologia para o cálculo das multas a serem impostas às concessionárias, o que foi 

inclusive constatado no Voto do Min. Relator, Augusto Nardes, determinou-se à Anatel que: 

 

9.2.2. com base nos artigos 173 a 182 da Lei 9.472/1997 c/c inciso VIII do art. 267 
do Regimento Interno do TCU, apresente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
sob pena de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de decisão do 
Tribunal (Acórdão 2.109/2006-Plenário, TC 019.009/2005-1), a contar da ciência 
deste Acórdão, estudo que, demonstre com dados reais, atuais, suficientes e 
completos, registrados no processo de acompanhamento e controle das metas de 
universalização a cargo da Agência, para um prazo de 5 (cinco) anos, que este 
processo garante o cumprimento dos prazos de instauração e análise dos Processos 
de Apuração de Descumprimento de Obrigações – PADOs relativos às metas de 
universalização e que a materialidade das sanções garantem a prevenção e correção 
de irregularidades no cumprimento destas metas; 
 
9.2.3. no caso de desconformidades apresente, na conclusão do estudo a que se 
refere o subitem anterior, plano de reformulação de processos sancionatórios, 
explicitando as soluções e o cronograma de implementação de ações, contemplando 
necessariamente: 
 
9.2.3.1. providências para assegurar o cumprimento dos prazos de instauração e 
análise dos Processos de Apuração de Descumprimento de Obrigações – PADOs 
relativos às metas de universalização; e 
 
9.2.3.2. providências para assegurar que a materialidade das sanções garantam 
a prevenção e correção de irregularidades; (destacamos) 
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Ao determinar à Anatel a adoção de providências com vistas a que a materialidade das 

sanções assegurasse a prevenção e correção de irregularidades no tocante ao cumprimento das 

metas de universalização do STFC pelas concessionárias, o TCU acabou por interferir, 

indevidamente, na forma como a Agência viria a aplicar sanções relativas à prestação de 

serviços no regime público. 

Isto porque a existência de uma relação direta entre os valores de multas aplicadas pela 

Agência (e efetivamente recolhidos pelas concessionárias) e os investimentos realizados e 

receitas auferidas pelas concessionárias, supostamente representativa do caráter educativo da 

sanção, não decorre da LGT nem dos Contratos de Concessão. Aparentemente, não havia na 

conduta da Anatel ilegalidade evidente que pudesse justificar a expedição de determinações 

pelo órgão de controle. 

É bem verdade, vale ressaltar, que a Anatel não deve obediência apenas à LGT e aos 

Contratos de Concessão, mas a todo o ordenamento que lhe envolve. Novamente, no entanto, 

o TCU não explicitou qual lei teria a Agência infringido ao aplicar a metodologia utilizada à 

época da fiscalização do cumprimento de metas de universalização, de modo a justificar a 

adoção da medida interventiva pelo órgão de controle. 

A competência para fiscalizar a prestação do serviço no regime público e aplicar 

sanções é da Anatel, conforme artigo 19, VI, da LGT. Somente à Agência, portanto, cabe 

elaborar metodologia de fiscalização, definir a estratégia de abordagem e os critérios de 

eficiência, eficácia e economicidade que pretende atingir. 

No caso, como acima destacado, a Anatel, à época da auditoria, já vinha trabalhando 

na revisão da metodologia para o cálculo das multas a serem impostas às concessionárias, 

mas, ainda assim, mesmo não se estando diante de hipótese que, a princípio, admitia a 

intervenção do TCU sobre a escolha do regulador – e, de todo modo, sem qualquer 

justificativa por parte do órgão de controle –, o Tribunal expressou suas conclusões na forma 

de determinações. 

Já no Acórdão nº 1970/2017, expedido em processo de monitoramento da arrecadação 

de multas administrativas aplicadas por entidades de fiscalização, agências reguladoras e 

outros órgãos federais com atribuições de fiscalização e controle, o TCU determinou que os 

órgãos arrecadadores passassem a incluir determinadas informações em seus respectivos 

Relatórios Anuais de Gestão: número de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no 

Cadin; número de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram 

maiores riscos de prescrição, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco; 

quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores 
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associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de 

multas aplicadas anualmente; percentuais de recolhimento de multas. 

A apropriação, pelo TCU, de competência para disciplinar o modo de elaboração dos 

relatórios de gestão – e as determinações de inclusão de informações – foram abordadas de 

forma crítica por Floriano de Azevedo Marques et al. Segundo os autores, a análise dos 

julgados aponta “para um Tribunal de Constas ativista, colocando-se na posição do 

regulador e, não raro, participando ativamente da regulação e das contratações públicas de 

infraestrutura.”32 

O Acórdão nº 2227/2008 foi proferido no contexto de auditoria instaurada com o 

objetivo de sanar supostas dificuldades experimentadas pelo Departamento de Polícia Federal 

no tocante à disponibilização de facilidades técnicas para interceptação de comunicações 

telefônicas por prestadoras de serviço de telefonia. 

Em primeira análise, objeto de decisão mantida sob sigilo, considerando a ausência de 

regulamentação específica e detalhada acerca da matéria, o TCU havia determinado à Agência 

que, em até 120 dias contados da ciência da decisão, elaborasse regulamento técnico e 

operacional para os serviços de interceptação de comunicações telefônicas fixas e móveis. 

Posteriormente, quando da verificação do atendimento da referida determinação, 

considerou-se que, mesmo que a regulamentação proposta ainda não vigorasse, as ações 

envidadas pela Agência no sentido de elaborar novo regramento para disciplinar os 

procedimentos de interceptação telefônica, com vistas a equacionar as dificuldades técnicas e 

comerciais, bem como atender aos anseios dos diversos órgãos envolvidos na 

operacionalização desses procedimentos, especialmente os órgãos policiais, atendiam à 

determinação do TCU. 

A determinação final do TCU foi de envio dos documentos referentes à nova 

regulamentação tão logo ela fosse aprovada definitivamente no âmbito da Agência. O que 

mais chama a atenção, contudo, foi a “avocação”, pelo Tribunal, da competência para decidir 

pela necessidade de regulamentação dos aspectos técnicos e operacionais da interceptação 

telefônica. 

A decisão quanto a regulamentar ou não determinado procedimento – a exemplo da 

disponibilização de facilidades técnicas para interceptação de comunicações telefônicas por 

prestadoras de serviço de telefonia, objeto de queixas por parte do Departamento de Polícia 

                                                 
32 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi de; REHEM, Danilo; MERLOTO, 
Nara; GABRIEL, Yasser. Reputação institucional e o controle das Agências Reguladoras pelo TCU. Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 278, n. 2, maio/ago. 2019, p. 37-70. 
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Federal – é eminentemente técnica e se insere, por óbvio, na parcela do jogo regulatório cuja 

competência é exclusiva do órgão regulador. 

De fato, somente ao órgão de regulação setorial é que cabe decidir, motivadamente, 

onde, quando e em que medida exercer seu poder de regulamentação, de modo que não 

poderia o TCU, mesmo diante da ausência de regulamentação específica e detalhada acerca da 

matéria, determinar que tal regulamentação fosse editada. Trata-se de mais um exemplo de 

intervenção indevida e imotivada do Tribunal no exercício de atividade-fim da Agência 

Reguladora. 

Outras determinações expedidas pelo TCU à Anatel sem justificativa quanto ao 

cabimento da medida foram as de: 

a) uso, em futuras licitações, de determinada metodologia de estimativa do custo 

médio ponderado do capital atualizado (Acórdão nº 2222/2012, relativo ao 

acompanhamento do processo de licitação para outorga de autorização de uso de 

radiofrequências nas faixas de 450 MHz e 2.500 MHz); 

b) celebração de aditivos aos termos de autorização de Serviço Móvel Pessoal (SMP) 

assinados em substituição aos contratos de concessão de Serviço Móvel Celular 

(SMC) para dispor que as condições de habilitação devem ser observadas durante 

toda a vigência das autorizações e para deixar claro que os controles tarifários 

previstos nos instrumentos de concessão ou autorização originais seriam 

incorporados aos novos termos de autorização (Acórdão nº 2275/2009, resultante 

da inspeção na adaptação dos contratos de concessão de SMC em autorizações de 

SMP); 

c) realização de estudos econômicos destinados à fixação de preços mínimos de 

outorga de concessões, autorizações e permissões com base em índices e dados 

verificáveis e condizentes com a realidade do mercado a que se refere o objeto do 

certame (Acórdão nº 1770/2007, relativo ao acompanhamento do do processo de 

licitação para outorga de autorização de uso de radiofrequências na faixa de 150 

MHz); 

d) realização de estudos econômicos destinados à fixação de preço mínimo pelo 

direito de exploração de satélite brasileiro adotando “metodologia consistente e 

viável, considerando as limitações de obtenção de dados e as informações 

existentes” (Acórdão nº 1744/2006, relativo ao acompanhamento da Licitação nº 

005/2006/SPV/ANATEL); e 
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e) realização de estudos econômicos de fixação de preço mínimo de outorga de 

concessões, permissões e autorizações, justificando as premissas e critérios 

adotados nas projeções, fazendo referência a dados econômico-financeiros, 

índices, estudos e projeções, de modo a assegurar a confiabilidade, segurança e 

rigor adequados na utilização da metodologia de avaliação, e a garantir maior 

sustentação dos estudos efetuados (Acórdão nº 736/2003, relativo ao 

acompanhamento do 1º, 2º, 3º e 4º estágios da Licitação nº 

002/2002/SPV/ANATEL). 

O último caso analisado em que se constatou a expedição de determinação à Anatel 

sem justificativa quanto ao cabimento da medida estava relacionado com o acompanhamento 

de processo de outorga de autorizações do STFC (Acórdão nº 1078/2005). Em síntese, 

considerando que as autorizações sob análise não dependiam de licitação, o processo foi 

arquivado, com o envio de determinações à Agência para que, dentre outras, fossem 

apresentadas informações aplicáveis nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação 

e fosse incluída nos termos de autorização cláusula contemplando a obrigação da autorizada 

de manter suas condições subjetivas, aferidas pela Anatel, durante todo o período de 

exploração do serviço. 

 

5.2. Via determinação, sem justificativa quanto ao cabimento da medida, mas com 

referência genérica à existência de risco de ilegalidade 

 

a) Em relação ao exercício de função adjudicatória do órgão regulador 

 

Nesses casos, como antes mencionado, a intervenção do Tribunal pode ser explicada, 

ao menos em parte, pela realização de procedimentos de licitação, situação em que a distinção 

entre atividade-fim e atividade-meio da agência reguladora se mostra de ainda mais difícil 

operacionalização. 

Não obstante, em se tratando de licitação para a expedição de outorgas, essa mesma 

dificuldade – e alto índice de intervenção – não deveria existir. Particularmente no setor de 

telecomunicações, editais para a outorga de direitos de uso de radiofrequência e de exploração 

de satélites estão entre as principais ferramentas utilizadas pelo regulador para a definição das 

regras que regem a dinâmica setorial.33 

                                                 
33 Conforme consta do Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) 2020 da Anatel, “os leilões de 
radiofrequência serão fundamentais para garantia da dinâmica ideal de operação do setor e são fontes de 
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Nesse sentido, a atuação da Agência na definição das condições da licitação e 

elaboração do respectivo edital é informada por uma série de escolhas do regulador, 

configurando-se, assim, verdadeira atividade-fim. 

No âmbito de acompanhamento de licitação por meio da qual a Anatel visava a 

conferir outorgas de direito de exploração de satélites brasileiros, o TCU considerou, na 

análise do 1º estágio, que o estudo de preço alternativo utilizado pela Anatel não trouxe 

informações adicionais sobre o mercado, não conseguindo, assim, “obter como resultado 

estudo compatível com o que preconiza o entendimento deste Tribunal”.  

Nesse sentido, por meio do Acórdão nº 2212/2006, expediu-se determinação à Anatel 

para que não realizasse novas licitações sem antes sanear as limitações referentes à obtenção 

de informações de empresas que atuam no mercado nacional de exploração de satélites e para 

que, nas próximas licitações, utilizasse metodologia de cálculo do preço mínimo que 

comprovadamente pudesse avaliar o real valor de mercado da outorga licitada. 

Posteriormente, na análise do 2º, 3º e 4º estágios da licitação, o TCU determinou à 

Agência que, nos próximos editais, fizesse constar expressamente todas as cláusulas 

necessárias à observância do disposto no Regulamento de Licitação da Agência e, ainda, 

fossem observados com rigor os prazos para envio da respectiva documentação ao Tribunal e 

para publicação resumida dos respectivos termos de autorização (Acórdão nº 1555/2007). 

Além disso, no contexto do acompanhamento de diversas licitações para a outorga de 

autorização para exploração do STFC e de concessões para a exploração do serviço de TV a 

Cabo, diante de suposta ilegalidade na atuação da Anatel no que se refere à cobrança de 

multas a empresas que, embora vencedoras do certame, deixaram de assinar o respectivo 

contrato, o TCU determinou a adoção de medidas imediatas com vistas à aplicação das 

penalidades cabíveis (Acórdãos nº 171/2004, 139/2004, 138/2004, 106/2004, 105/2004, 

1669/2003, 1663/2003 e 1577/2003). 

Em outros dois casos de acompanhamento de processos de outorga, as determinações 

expedidas pelo TCU foram no sentido de enforcement da regulamentação da própria Agência: 

(i) Acórdão nº 175/2009, relativo ao acompanhamento do processo de 

chamamento público instaurado pela Agência para a outorga do direito de uso 

de faixas de radiofrequência associadas a autorização para exploração do 

Serviço Móvel Especializado (SME). Ao argumento de que a conformidade do 

                                                                                                                                                         
financiamento de suma importância para a massificação do acesso pelo interior do país, principalmente 
abrangendo a parcela da população residente em áreas remotas e áreas rurais, de baixo poder aquisitivo.” 
Disponível em: <https://www.anatel.gov.br/dados/pert>. 
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requerimento de uso de radiofrequência apresentado pelo interessado com a 

regulamentação da Agência é pressuposto para a realização de chamamento 

público, o TCU determinou à Anatel que se “atente, doravante, para a 

necessidade de exame, preliminarmente à realização de chamamento público, 

da conformidade dos requerimentos apresentados pelos interessados no uso de 

radiofrequências com o estabelecido no Plano de Atribuição, Destinação e 

Distribuição de Faixas de Frequências no Brasil, entre outras disposições e 

regulamentos”; e 

(ii) Acórdão nº 1389/2005, por meio do qual o TCU determinou à Anatel, em 

futuros certames para a expedição de autorização do SMP, observasse o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, ainda, se abstivesse de 

celebrar termos de autorização em desacordo com o disposto no Plano Geral de 

Autorizações do Serviço Móvel Pessoal (PGA-SMP). 

 

b) Em relação ao exercício de outras funções reguladoras 

 

O Acórdão nº 3023/2014 foi proferido pelo TCU diante de Representação formulada 

pelo Grupo de Trabalho em Telefonia da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal (MPF), a respeito de suposta ilegalidade e ilegitimidade na elaboração de 

estudos, pela Anatel, a respeito do valor das sanções de multa aplicadas pela Agência em face 

das concessionárias do STFC. 

De acordo com a Representação, o estudo, que concluía pela existência de indícios de 

falta de razoabilidade nos montantes de multas impostas à vista da capacidade econômico-

financeira das infratoras, teria sido elaborado com base em métodos especulativos, mediante 

análise abstrata da condição econômica do infrator, sem que a Agência tivesse acesso à 

contabilidade das empresas.  

Além disso, o MPF questionou a juntada desse estudo a dezenas de PADOs e a 

divulgação de seu teor às operadoras, antes mesmo de ser submetido à Procuradoria e às 

instâncias superiores da Anatel, o que poderia ser utilizado pelas empresas como fundamento 

para questionarem as multas aplicadas nas esferas administrativa e judicial. 

Ao analisar a questão, o TCU entendeu que a inclusão individual do referido estudo 

nos PADOs, além de irregular, teria sido inútil, pois nele discutiu-se o valor global das 

multas, sem qualquer relação com uma operadora em específico. Considerou, ainda, que sua 

simples anexação em diversos processos individuais das operadoras gerou tumulto processual 
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diante de eventuais recursos interpostos com fundamento no documento. Diante dessa 

conclusão, entendeu-se necessário apurar a extensão dos danos causados pela juntada do 

referido estudo aos PADOs, decorrentes das eventuais perdas na esfera judicial e prescrições 

ocorridas. Determinou-se à Anatel, nesse sentido, a apresentação de relação de todos os 

PADOs que sofreram efeitos em razão da juntada do Informe nº 149/2008-PBCP. 

Em 2010, por meio do Acórdão nº 873, acima detalhado, no contexto de avaliação da 

materialidade das multas aplicadas pela Agência e efetivamente recolhidas pelas 

concessionárias em casos de descumprimento de metas de universalização, a posição adotada 

pelo Tribunal foi a de que, para uma análise apurada acerca do caráter educativo da sanção em 

relação ao poderio econômico das empresas, seria necessário “avaliar com mais profundidade 

o impacto de multas aplicadas em relação à contabilidade das concessionárias.” 

De fato, esse parece ter sido exatamente o objeto do estudo realizado pela área técnica 

da Anatel, ainda em 2009, e questionado pelo MPF, de modo que, se não cabia ao TCU 

intervir na escolha do regulador quanto à forma de fiscalização da prestação do serviço em 

regime público e aplicação de sanções (competências exclusivas da Anatel), por óbvio que a 

expedição de determinações conflitantes e discrepantes pode ter dificultado ainda mais a 

atuação da Agência. 

Quanto à alegação de que a simples juntada do estudo realizado pela área técnica da 

Agência (em linha com as determinações do próprio Tribunal) poderia causar danos à 

Administração, em razão de perdas na esfera judicial, é necessário considerar que, em 

princípio, as prestadoras de serviços de telecomunicações (no caso, as concessionárias do 

STFC) teriam interesse34 de conhecer e participar da elaboração de qualquer estudo que 

tivesse por objeto avaliar a razoabilidade dos valores de multas impostas pela Agência à vista 

de sua própria capacidade econômico-financeira, seja tal estudo específico ou genérico. 

Outrossim, eventuais derrotas da Agência nas esferas administrativa ou judicial, ainda 

que motivadas, em parte, pelo teor do Informe nº 149/2008-PBCP, não poderiam ser tratadas 

como danos ao erário. Se o Judiciário ou a própria Anatel desconsideraram ou reduziram o 

valor de multas aplicadas no âmbito de PADOs, o dano evitado foi de indevido prejuízo às 

concessionárias. 

                                                 
34 Nos termos do artigo 3º, II e III, da Lei nº 9.784/1999, in verbis: “Art. 3º O administrado tem os seguintes 
direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] II - ter ciência da 
tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter 
cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; III - formular alegações e apresentar 
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.” 
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Outro exemplo de decisão em que, mesmo tendo apontado genericamente risco de 

ilegalidade, o TCU não se preocupou em explicar o cabimento da expedição de determinações 

à Anatel é o Acórdão nº 2109/2006. Embora a competência da Agência para fiscalizar a 

prestação dos serviços nos regimes público e privado, aplicando sanções, seja atividade-fim 

do órgão regulador, no contexto de auditoria operacional realizada para avaliar a atuação da 

Anatel no acompanhamento da qualidade da prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, 

o TCU entendeu que, além da necessidade de aprimoramento de medidas que conduzam à 

redução do percentual de descumprimento, a ausência de relação entre o nível de atendimento 

das metas de qualidade previstas na regulamentação e a satisfação dos usuários colocaria em 

xeque a própria efetividade dos indicadores.  

Na visão do Tribunal, o caráter preponderantemente tecnológico dos indicadores 

deveria ser contrabalançado com outros fatores – de ordem psicológica, por exemplo – a fim 

de que servissem para uma análise global da qualidade. O objetivo, em princípio, não seria de 

substituir determinados indicadores que avaliavam a qualidade da rede, mas, sim, de 

complementá-los com outros que atuassem na percepção da qualidade pelo usuário.  

Ressalte-se que, embora se estivesse diante de auditoria operacional, no âmbito da 

qual, de acordo com a visão menos ampliativa das competências de controle do Tribunal antes 

exposta, o TCU somente poderia emitir recomendações, não se hesitou em expedir atos de 

comando. 

O Tribunal determinou à Anatel, dentre outras diversas providências, a apresentação 

de proposta de revisão da regulamentação relativa à qualidade da prestação dos serviços de 

telecomunicações regulados pela Agência, com vistas a “adequá-la a padrões de qualidade 

compatíveis com as exigências dos usuários, segundo a percepção de qualidade requerida 

por esses”, bem como a elaboração de diretrizes para promoção de uma política de 

informação e educação dos usuários de telecomunicações, contemplando, por exemplo, a 

reativação do Comitê de Defesa dos Usuários e incentivo à criação de conselho de usuários 

junto às prestadoras dos principais serviços de telecomunicações, acompanhada de política de 

educação dos participantes desses conselhos.  

No caso em questão, como visto, a possibilidade de intervenção e expedição de 

determinações à Agência não foi objeto de consideração específica no respectivo Acórdão, 

mas, sob a perspectiva da jurisprudência do próprio Tribunal, isto só poderia ocorrer em caso 

de ilegalidade na atuação da Anatel. A esse respeito, se, por um lado, a adoção de medidas 

que “propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários” consta 

expressamente da LGT (artigo 3º, I), as determinações de criação de conselhos de usuários 
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foram motivadas pela própria Anatel no “princípio da defesa do consumidor” (art. 170, V, da 

Constituição Federal, e art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)).35 

Por ocasião de outra auditoria operacional, relativa à avaliação da atuação da Agência 

na fiscalização das concessões, permissões e autorizações dos serviços públicos no setor de 

telecomunicações, o TCU destacou que, por lei, o acompanhamento e revisão de tarifas não 

poderia deixar de ser realizado pela Anatel.  

Nesse sentido, por meio do Acórdão nº 1196/2005, foram expedidas determinações 

para que a Agência cumprisse com tais mecanismos, posto que a quantificação da variação de 

custos incorridos pelas concessionárias e sua confrontação com os reajustes autorizados 

decorre do dever da Agência de zelar pela justa remuneração do concessionário e pela 

transferência integral de tais ganhos econômicos aos usuários. De acordo com o TCU, não 

cabe à Anatel a discricionariedade sobre a conveniência/oportunidade de aferir ou não a 

ocorrência de tais ganhos, devendo fazê-lo, por dever de ofício, pois essa seria a única forma 

de verificar se os reajustamentos levaram à ocorrência de uma valorização tarifária acima da 

variação dos custos do setor, propiciando-lhes ganhos econômicos indevidos e vedados pela 

lei e pelos contratos. 

Também não houve, nesse caso, preocupação por parte do TCU com a impossibilidade 

de expedição de determinação no contexto de auditoria operacional. 

O último caso desse grupo de decisões se refere às determinações expedidas à Anatel 

por meio do Acórdão nº 532/2005 nos autos de processo instaurado a partir de denúncia 

acerca de supostas irregularidades na fiscalização, pela Agência, do recolhimento das taxas de 

fiscalização por prestadoras de serviços de telecomunicações. 

Dentre as irregularidades identificadas na inspeção realizada pela unidade técnica do 

TCU estavam: (i) o procedimento de declaração da caducidade das outorgas do Serviço de 

Rádio Cidadão em decorrência da falta de pagamento das taxas de fiscalização, (ii) 

cancelamento automático de débitos decorrentes de taxa de fiscalização não-pagos no prazo 

ou após notificação; e (iii) expedição de licença para funcionamento de estação para 

prestadoras com débitos vencidos e não-pagos. 

 

                                                 
35 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) V - defesa do consumidor.” 
“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.” 
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5.3. Via recomendação, nos casos em que não identifica irregularidades na conduta 

da Agência 

 

Sete das nove decisões analisadas que resultaram apenas em recomendações à Anatel 

foram proferidas no controle de atos praticados pela Anatel no exercício de sua função 

adjudicatória. 

Nesses casos, as principais recomendações do TCU se referiram a aperfeiçoamentos 

das metodologias de cálculo dos preços mínimos praticados e dos respectivos estudos de 

viabilidade em processos de outorga de direitos de exploração de satélite e de autorizações de 

uso de radiofrequências (Acórdãos nº 184/2018, 2982/2015, 2301/2014, 3106/2013, 

1541/2008, 1900/2006 e 776/2003). 

No caso de monitoramento do desempenho da Anatel no acompanhamento, 

fiscalização e utilização de procedimentos sancionatórios para garantir o cumprimento de 

metas fixadas pelo Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU), foram identificados, na 

instrução da unidade técnica, fatores que dificultaram a aplicação dos saldos apurados. São 

dignos de nota: (i) o não-cumprimento, pela Agência, do prazo previsto no PGMU II (Decreto 

nº 4.769/2003) para apuração do saldo da troca de metas de Postos de Serviços de 

Telecomunicações (PST) por backhaul; (ii) a mora na aprovação das regulamentações do 

PGMU II e PGMU III (Decreto nº 7.512/2011), bem como a falta de dispositivos para regular 

a aplicação dos recursos; e, ainda, (iii) a falta de projetos para aplicação de recursos para 

metas do PGMU III.  

Nesse sentido, por meio do Acórdão nº 1943/2015, entendeu-se pertinente recomendar 

à Anatel que, a partir da publicação do Decreto Presidencial aprovando o PGMU IV, fosse 

incluída, na respectiva regulamentação, a forma de aplicação dos saldos dos recursos de 

universalização, tanto os saldos atualizados da troca de metas de PSTs por backhaul, como os 

outros eventuais saldos remanescentes, apurados em função de desonerações das concessões, 

e que viessem a ser destinados à manutenção ou ao cumprimento de novas metas. 

Já diante de denúncias contra possíveis deficiências na atuação da Anatel quanto ao 

acompanhamento do cumprimento de obrigações das prestadoras de serviços de 

telecomunicações perante seus usuários, foram constatadas deficiências na implementação de 

políticas e mecanismos de relacionamento com usuário, objeto de recomendações, nos termos 

do Acórdão nº 1458/2005.  

De acordo com o TCU, as medidas recomendadas tinham como objetivo contribuir 

com o aprimoramento das ações da Agência voltadas ao relacionamento com os usuários dos 
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serviços de telecomunicações e à melhoria dos mecanismos capazes de garantir o atendimento 

adequado aos usuários desses serviços junto às diversas prestadoras. 
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6. PARTICULARMENTE EM PROJETOS DE EXPANSÃO DA OFERTA DE 

SERVIÇOS ALINHADOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS, HÁ 

VIOLAÇÃO DA ESFERA DE AUTONOMIA PRÓPRIA DO ÓRGÃO 

REGULADOR? 

 

6.1. A política nacional de banda larga e os objetivos de transformação da economia 

digital 

 

O artigo 1º da LGT define claramente a competência do Poder Executivo para 

estabelecer as políticas relacionadas à exploração dos serviços de telecomunicações. 

No caso dos serviços que possibilitam o provimento de conexão à Internet, ações de 

incentivo vêm sendo realizadas pelo Executivo desde, pelo menos, 2002, ano em que foi 

criado o Programa GESAC – Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão,36 

com o objetivo de disseminar meios que permitissem a universalização do acesso às 

informações e serviços do governo, por meio eletrônico. 

No ano seguinte, por meio do Decreto nº 4.733/2003, que dispõe sobre políticas 

públicas de telecomunicações, a garantia do acesso de todos os cidadãos à Internet se 

consolidou como um dos objetivos das políticas do setor. 

Concretamente, a substituição da obrigação das Concessionárias do STFC de ativação 

de Postos de Serviços de Telecomunicações, constante do segundo Plano Geral de Metas de 

Universalização (PGMU),37 por metas de instalação de redes de suporte ao STFC para 

conexão em banda larga (backhaul), nos termos do Decreto nº 6.424/2008, foi uma das 

primeiras ações de impacto efetivo na expansão da infraestrutura de banda larga. 

Ainda em decorrência da referida substituição de metas do PGMU II, quando da 

celebração dos respectivos Termos Aditivos aos Contratos de Concessão, obrigaram-se as 

Concessionárias a prestar, até 31 de dezembro de 2025, de forma gratuita, o serviço objeto da 

concessão com a utilização de protocolo IP para conexão à Internet de todas as Escolas 

Públicas urbanas de ensino fundamental e médio e Escolas Públicas urbanas de Formação de 

Professores de ensino fundamental e médio de todos os entes da Federação, localizadas em 

sua respectiva área de prestação – o chamado Programa Banda Larga nas Escolas (“PBLE”). 

Nos anos seguintes, o incentivo à banda larga foi objeto de diversos outros programas 

do governo federal, dentre os quais destacam-se: o Programa Nacional de Banda Larga 

                                                 
36 Portaria MC nº 256/2002. 
37 Decreto nº 4.769/2003. 
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(PNBL),38 que atribuiu à Anatel a responsabilidade pela implementação e execução da 

regulação de serviços de telecomunicações e da infraestrutura de rede de suporte de conexão à 

Internet em banda larga, orientada pelas diretrizes definidas pelo Ministério,39 o Programa 

Brasil Inteligente40 e o Programa Internet para Todos.41 

Em 2016, o Grupo de Trabalho formado pelo Ministério das Comunicações e pela 

Anatel com vistas à análise de alternativas para a revisão do modelo de prestação de serviços 

e telecomunicações concluiu que, nos moldes atuais, “a concessão passou a representar peso 

econômico e regulatório, sem a necessária segurança jurídica para garantir os investimentos 

que o setor exige.” Nessa linha, e tendo em vista, ainda, a “necessidade de expansão dos 

serviços de acesso à Internet como importante fator de desenvolvimento social”, concluiu-se 

como sendo “imperativa a revisitação das regras atualmente em vigor.”42 

A partir desse diagnóstico, o Ministério das Comunicações publicou a Portaria nº 

1.455/2016, estabelecendo diretrizes para a atuação da Anatel na elaboração de proposta de 

revisão do atual modelo de prestação de serviços de telecomunicações, declarando, em 

síntese, a já mencionada necessidade de se posicionar os serviços de acesso à banda larga no 

centro da política pública e definindo, correlatamente, objetivos voltados à liberação de 

investimentos em redes de telecomunicações de suporte à banda larga. 

Nesse mesmo sentido, no fim de 2017, por iniciativa do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), foi lançada Consulta Pública relativa à 

proposta de Decreto que revisa as políticas de telecomunicações, à luz da evolução 

tecnológica e da crescente relevância da banda larga frente à telefonia fixa.43 

Em março de 2018, por meio do Decreto nº 9.319/2018, o governo federal instituiu o 

Sistema Nacional para a Transformação Digital, estabelecendo a estrutura de governança para 

implantação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), dividida em 

dois eixos temáticos: eixos habilitadores e eixos de transformação digital.  

As ações estratégicas têm foco no papel do governo como habilitador e facilitador 

dessa transformação digital no setor produtivo do país, na capacitação da sociedade para essa 

nova realidade e na atuação do Estado como prestador de serviços e garantidor de direitos. 

                                                 
38 Decreto nº 7.175/2010. 
39 Cf. artigo 6º. 
40 Decreto nº 8.776/2016. 
41 Portaria MCTIC nº 7.154/2017. 
42 Alternativas para a Revisão do Modelo de Prestação de Serviços de Telecomunicações. Relatório Final do 
Grupo de Trabalho entre o Ministério das Comunicações e a Anatel. 2016. p. 28. Disponível em: 
<http://www.participa.br/articles/public/0039/1769/relatorio-gt-revisao-do-modelo-web-2.pdf>. 
43 Consulta Pública nº 1/2017, da Secretaria de Telecomunicações. 
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De acordo com os estudos mencionados pela E-Digital, a economia digital respondeu 

por cerca de 22% do PIB brasileiro de 2016, sendo que uma estratégia digital otimizada pode 

representar acréscimo de 5,7% do PIB nacional (equivalente a US$ 115 bilhões).44 O sucesso 

da economia digital brasileira ao longo dos próximos anos é considerado fundamental ao 

atingimento do objetivo de elevação da posição do Brasil no Índice de Competitividade 

Global (Global Competitiveness Index – GCI) do Fórum Econômico Mundial (World 

Economic Forum), que compara a economia de 137 países e define competitividade como um 

conjunto de instituições, políticas públicas e outros fatores que determinam o nível de 

produtividade.45 

Embora a estratégia em questão em muito supere o tema da banda larga, fato é que, 

dentre os eixos habilitadores que visam à criação de um ambiente propício para o 

desenvolvimento da transformação digital da economia brasileira, destaca-se o da 

infraestrutura e do acesso às tecnologias de informação e comunicação. 

A esse respeito, o que se extrai da E-Digital é que um plano de investimento claro, 

com metas de curto, médio e longo prazos, que combine fontes de financiamentos do setor de 

telecomunicações, necessidades de atendimento, atualização normativa e políticas públicas 

específicas é fundamental para se alcançar uma visão de futuro em que, dentre outros 

objetivos, todos os municípios brasileiros sejam atendidos com redes de transporte de alta 

capacidade. 

No tocante às fontes de financiamento dessas ações, a estratégia cita os montantes 

associados aos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) das prestadoras de serviços de 

telecomunicações e os saldos resultantes da eventual adaptação do modelo de concessão, 

decorrentes da reforma da LGT,46 para o estabelecimento de metas de investimento de 

construção de redes de transporte e de acesso em banda larga. 

Desde aquele momento, portanto, a política nacional já era claramente posicionar os 

serviços de acesso à banda larga no centro da política pública e definir, correlatamente, 

objetivos voltados à liberação de investimentos em redes de telecomunicações de suporte à 

banda larga com vistas à habilitação da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. 

                                                 
44 E-Digital, p. 7. 
45 No ranking de 2016-2017, o Brasil ocupou a 80ª posição do GCI. 
46 Nos termos do artigo 144-A da LGT, introduzido pela Lei nº 13.879/2019, dentre os requisitos da adaptação 
da modalidade de outorga de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, está a assunção, pela 
requerente, de compromissos de investimento, que priorizarão a implantação de infraestrutura de rede de alta 
capacidade de comunicação de dados em áreas sem competição adequada e a redução das desigualdades, nos 
termos da regulamentação da Agência. 
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No fim de 2018, contudo, o governo editou o Decreto nº 9.612/2018, estabelecendo, 

efetivamente, as novas políticas públicas de telecomunicações, voltadas à promoção do acesso 

às telecomunicações em condições econômicas que viabilizem o uso e a fruição dos serviços, 

especialmente para a expansão do acesso à Internet em banda larga fixa e móvel, com 

qualidade e velocidade adequadas, e, ainda, em áreas onde a oferta seja inadequada (áreas 

urbanas desatendidas, rurais ou remotas). 

Na fixação de diretrizes para a aplicação de recursos públicos para a implantação de 

infraestrutura de banda larga, o Decreto buscou definir a priorização dos compromissos de 

investimentos a serem fixados pela Anatel quando da “celebração de termos de ajustamento 

de conduta, de outorga onerosa de autorização de uso de radiofrequência, bem como de atos 

regulatórios em geral”, conforme segue: (1) expandir as redes de transporte terrestre de alta 

capacidade, com prioridade para (a) cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados 

rurais que ainda não disponham dessa infraestrutura; e (b) localidades com projetos aprovados 

de implantação de cidades inteligentes; (2) aumentar a cobertura de redes de acesso em banda 

larga móvel e (3) ampliar a abrangência de redes de acesso em banda larga fixa.47 

 

6.2. O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações 

 

Tendo em vista as diretrizes do Poder Público acima retratadas, em junho de 2019, o 

Conselho Diretor da Anatel aprovou o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações 

(PERT), contendo diagnóstico geral da infraestrutura de telecomunicações do país, com 

destaque para as deficiências estruturais nas redes de transporte e de acesso que suportam a 

oferta de acesso à Internet em banda larga.48 Em síntese, o objetivo da Agência era “retomar 

sua competência para coordenar os investimentos efetuados tanto pelo setor público, quanto 

pelo setor privado, com o objetivo de ampliar o acesso à banda larga no Brasil”.49 

Conforme consta do PERT, o foco da massificação não deverá ser vinculado a um 

serviço de telecomunicações específico, mas sim a serviços convergentes, que abranjam, 

portanto, tráfego de voz e dados. Nessa linha, caberia ao Poder Executivo definir as fontes de 

financiamento a serem utilizadas para a promoção das políticas públicas e execução dos 

projetos de expansão de infraestrutura de telecomunicações que, nos termos do próprio Plano, 

                                                 
47 Cf. artigo 9º do Decreto. 
48 Acórdão nº 309/2019. 
49 Cf. Análise nº 123/2018/SEI/AD, item 4.19. 
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“dependem de estímulos ou modalidades de financiamento que o próprio poder público deve 

buscar prover”.50 

Trata-se, portanto, de alocar recursos para a consecução de projetos que necessitem de 

aporte por mecanismos que não dependam apenas do interesse comercial do setor, ou em 

relação aos quais o interesse privado de atendimento se encontra em horizonte de tempo não 

compatível com a necessidade da população. 

Para tanto, além do diagnóstico, o PERT apresenta relação de projetos capazes de 

suprir as deficiências identificadas, bem como as possíveis fontes de financiamento para sua 

realização (saldo da revisão do modelo de concessão do STFC,51 TACs, editais de licitação de 

venda e renovação de radiofrequência, desonerações tributárias e FUST).52 

Da forma como o PERT está estruturado, os projetos deverão ser selecionados com 

base nas prioridades indicadas no Plano e os compromissos de investimento deverão constar 

dos instrumentos que formalizarão o uso das respectivas fontes de financiamento, tais como 

TACs, Editais e Termos de Autorização de Uso de Radiofrequência, termos de adaptação das 

concessões do STFC etc. 

 Cumpre mencionar, ainda, outras importantes iniciativas do governo e da Anatel, 

ainda mais recentes, que reforçam a importância das políticas públicas que objetivam a 

implantação de infraestrutura de suporte à oferta de acesso à Internet em banda larga: 

(i) Publicação do Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), aprovado pela 

Decreto nº 9.854/2019, que define IoT como a “infraestrutura que integra a 

prestação de serviços de valor adicionado com capacidades de conexão física 

                                                 
50 PERT, p. 90. 
51 A revisão do modelo de concessão do STFC, no momento da publicação do PERT, estava inserida em um 
contexto bastante amplo, de reforma de todo o arcabouço normativo, regulatório e institucional do setor de 
telecomunicações no Brasil, sobretudo com as discussões em torno do Projeto de Lei nº 79/2016 (PLC), 
posteriormente aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente e transformado na Lei nº 
13.879/2019. 
52 Consoante o entendimento hoje vigente na Agência, não seria possível, no atual cenário legislativo e 
regulamentar, a utilização de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 
(“FUST”), instituído pela Lei nº 9.998/2000, em projetos que não estejam vinculados exclusivamente ao 
cumprimento das obrigações de universalização. Isso, aliás, é o que parece ter levado o Conselho Diretor da 
Anatel a revisar diversas iniciativas de alteração da legislação do FUST e encaminhar ao MCTIC novo 
Anteprojeto de Lei, a fim de permitir o financiamento dos projetos selecionados no PERT pelo FUST, tido pelo 
Conselheiro Aníbal Diniz como a “única fonte que pode direcionar um fluxo contínuo de recursos aos projetos 
para desenvolvimento do setor de telecomunicações, tendo sido criada pela LGT para, em conjunto com a 
competição, servir de sustentáculo do modelo setorial vigente” (Cf. Análise nº 123/2018/SEI/AD, item 4.136). 
Em síntese, além de desvincular o FUST das amarras do regime público e possibilitar a aplicação dos recursos 
do fundo nos projetos indicados no PERT, o referido Anteprojeto de Lei consolida outras propostas de inovação, 
tais como a própria ampliação da finalidade do FUST, novas modalidades de aplicação dos recursos, gestão 
colegiada, novas fontes de receita, neutralidade tributária mediante redução das taxas de fiscalização e incentivo 
fiscal à Internet das Coisas. 
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ou virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologias da informação e 

comunicação [...]”.  

(ii) Realização de consulta pública, pelo MCTIC, a respeito do documento base da 

Estratégia Brasileira de Redes de Quinta Geração (5G), e, pela Anatel, da 

minuta do respectivo Edital de Licitação. Vista como o principal elemento do 

processo de transformação digital da economia e da sociedade, a tecnologia 

5G, “além de permitir que mais dispositivos acessem a internet móvel ao 

mesmo tempo, [...] promoverá mais velocidade, maior capacidade de banda e 

maior conectividade entre dispositivos com menor tempo de resposta.”53 

(iii) Realização de consulta pública para definição da Estratégia Brasileira de 

Inteligência Artificial, da qual se esperam benefícios com o aumento da 

competitividade e produtividade, na prestação de serviços públicos, na 

qualidade de vida da população e na redução das desigualdades sociais. 

(iv) Aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, conforme o 

Decreto nº 10.222/2020, que prevê ações voltadas a conferir maior resiliência 

às chamadas “infraestruturas críticas” – conceito que inclui as redes de 

telecomunicações –, de modo a possibilitar a contínua prestação de serviços 

essenciais. 

 

6.3. A pertinência temática da seleção dos casos analisados 

 

No setor de telecomunicações, dentre outras obrigações, o Poder Público tem o dever 

de garantir o acesso aos serviços a toda a população, a preços razoáveis e em condições 

adequadas, bem como de criar condições para que o desenvolvimento do setor seja harmônico 

com as metas do País. 

Em março de 2018, conforme antes destacado, o governo federal traçou como uma de 

suas importantes metas de desenvolvimento social elevar a posição do Brasil no Índice de 

Competitividade Global (Global Competitiveness Index – GCI) do Fórum Econômico 

Mundial (World Economic Forum), inaugurando, nesse sentido, a Estratégia Brasileira para a 

Transformação Digital, que tem como um de seus principais eixos habilitadores o da 

infraestrutura e do acesso às tecnologias de informação e comunicação. 

                                                 
53 Disponível em: <https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/sessaoPublica/sessao_publica/estrategia5g.html>. 
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A visão de futuro por trás da E-Digital é a de que todos os municípios brasileiros 

sejam atendidos com redes de transporte de alta capacidade. 

 Nessa linha, inclusive, é que o governo editou, também, o Decreto nº 9.612/2018, 

estabelecendo políticas públicas de telecomunicações voltadas para a expansão do acesso à 

Internet em banda larga fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas. 

Na fixação de diretrizes para a aplicação de recursos na implantação de infraestrutura 

de banda larga, o Decreto prioriza investimentos em (1) expanção das redes de transporte 

terrestre de alta capacidade em cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais que 

ainda não disponham dessa infraestrutura, além de localidades com projetos aprovados de 

implantação de cidades inteligentes; (2) aumento da cobertura de redes de acesso em banda 

larga móvel e (3) ampliação da abrangência de redes de acesso em banda larga fixa. 

Com esses objetivos, tanto a E-Digital como o Decreto de políticas públicas elencam 

como principais fontes de financiamento dos investimentos necessários os montantes 

associados aos TACs das prestadoras de serviços de telecomunicações e os saldos resultantes 

da eventual adaptação do modelo de concessão para o regime de autorização. 

Nesse sentido, na medida em que o presente estudo tem como principal objetivo 

analisar o controle do TCU sobre projetos de expansão da oferta de serviços de 

telecomunicações realizados de acordo com os parâmetros das políticas públicas definidas 

pelo Poder Executivo, especial atenção será dada aos casos identificados durante a pesquisa 

que possuem vínculo mais direto com o uso desses recursos, quais sejam: 

(i) os Acórdãos nº 2572/2016 e 2121/2017, relativos à fiscalização da atuação da 

Anatel na celebração de TACs; e 

(ii) o Acórdão nº 3311/2015, expedido pelo TCU no contexto da fiscalização da 

atuação da Anatel em relação ao controle e acompanhamento dos bens 

reversíveis do STFC, os quais, “se houver”, serão valorados para efeito do 

cálculo do valor econômico associado à adaptação do instrumento de 

concessão para autorização, nos termos do artigo 144-C da LGT. 
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6.4. A competência da Anatel para aplicar sanções e celebrar TACs  

 

Nos termos da LGT, a Anatel tem competência para fiscalizar a prestação de serviços 

de telecomunicações, reprimir infrações dos direitos dos usuários e aplicar as sanções cabíveis 

em casos de infração das normas aplicáveis e inobservância das prestadoras.54  

Cabe à Agência, ainda, adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 

público no que se refere à prestação adequada dos serviços de telecomunicações,55 bem como 

deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de telecomunicações.56 

Termos de Ajustamento de Conduta, por outro lado, são atos jurídicos complexos por 

meio dos quais, a partir de negociação e consenso com a Administração Pública, há a 

substituição de uma conduta primariamente exigível do particular por outra conduta 

secundariamente negociável com a finalidade de possibilitar um melhor atendimento do 

interesse público. 

A possibilidade de órgãos públicos legitimados tomarem de interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, com eficácia de 

título executivo extrajudicial, está prevista na § 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública 

(Lei nº 7.347/1985).  

No caso do setor de telecomunicações, o artigo 5º da Resolução nº 589/2012, que 

aprovou o Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel, já previa que a 

Agência poderia, a seu critério e na órbita de suas competências legais, com vistas ao melhor 

atendimento do interesse público, celebrar compromisso de ajustamento de conduta às 

exigências legais.57 

Em dezembro de 2013, tal previsão foi objeto de regulamentação específica, nos 

termos do Regulamento de Celebração e Acompanhamento de TAC (RTAC), aprovado por 

meio da Resolução nº 629/2013 e editado com o objetivo de estabelecer os critérios e 

procedimentos para a celebração e o acompanhamento, no âmbito administrativo, de TACs 

entre a Anatel e as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. 

                                                 
54 Cf. artigos 19, incisos VI, IX, XI e XVIII, e 173. 
55 Cf. artigos 2º, incisos I e IV, 3º, 7º e 19 da LGT. 
56 Cf. artigo 19, inciso XVI da LGT. 
57 A propósito, registre-se que, antes disso, com fundamento no artigo 5º, § 6º, da Lei da Ação Civil Pública, nos 
artigos 5º e 19, incisos VI e XVIII, da LGT, nos artigos 2º e 6º do Decreto nº 2.181/1997 e no artigo 19 do 
Regulamento da Anatel, a Agência já havia celebrado Termos de Ajustamento de Conduta com prestadoras de 
serviços de telecomunicações, como é o caso, por exemplo, dos acordos firmados com Brasil Telecom, Telemar 
e Telefônica para implementação de atendimento pessoal ao usuário, cujos extratos foram publicados no Diário 
Oficial da União em 29 de dezembro de 2004. 
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Em síntese, o RTAC determina que os respectivos instrumentos devem contemplar 

duas ordens de compromissos – de ajustamento da conduta irregular e de assunção de 

compromisso adicional –, sendo certo que somente podem ser celebrados quando justificáveis 

do ponto de vista do interesse público, existindo motivos específicos que recomendem o 

ajustamento da prática irregular de forma gradual e proporcionalidade entre a gravidade da 

conduta e as obrigações propostas. 

A racionalidade perseguida, portanto, é “trocar” a obrigação do pagamento de multas – 

decorrentes de processos administrativos instaurados por infrações à regulamentação – pelos 

compromissos de ajustamento das condutas investigadas e investimentos adicionais para 

melhoria do serviço prestado, pressupondo benefícios aos usuários de serviços de 

telecomunicações. 

Havendo, então, competência da Anatel para aplicar sanções e base legal para celebrar 

acordos substitutivos que tenham por objeto compromissos de solução ou mitigação da 

conduta irregular, a decisão de aplicar sanção ou de negociar a celebração de um TAC integra 

a esfera de discricionariedade administrativa do regulador.58 

De fato, se o próprio TCU afirma, em tese, que não pode controlar as atividades-fim 

das agências reguladoras, o mérito da decisão da Anatel, no caso concreto, de celebrar 

determinado TAC não pode ser objeto de revisão (muito menos de forma cautelar), exceto se 

diante de vício de legalidade. 

Concretamente, contudo, a rejeição das propostas de TAC mais relevantes até o 

momento analisadas pelo Conselho Diretor da Anatel – dos Grupos Oi e Telefônica59 – indica 

que o controle prévio pelo TCU de compromissos de investimento fixados e/ou acordados 

com a Agência aumenta a possibilidade de intervenção indevida na esfera de competências do 

regulador, o que, no mínimo, prejudica o Planejamento Estratégico da Agência e sua 

implementação. 

Em relatório de levantamento que teve por objetivo propor uma avaliação das Políticas 

Nacionais de Banda Larga e seus impactos sobre competitividade e desenvolvimento regional, 

recentemente discutido pelo Plenário,60 o TCU aponta que, “apesar dos esforços 

empreendidos pelo Governo, não existe ainda política pública de banda larga com visão de 
                                                 
58 Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto e Juliana Bonacorsi de Palma, “a Anatel, por meio da Comissão 
de Negociação, engaja em negociação com o regulado e define, bilateralmente, o conteúdo das cláusulas 
obrigatórias dos TAC, eventuais projetos e compromissos adicionais, bem como o desenho regulatório 
consensual que será imprimido para o desenvolvimento setorial. Isso tudo é mérito administrativo abrangido na 
atividade-fim da Anatel, sendo insuscetível de revisão quanto à oportunidade e conveniência do TAC” 
(Juridicidade e Controle dos Acordos Regulatórios: O Caso TAC ANATEL (no prelo)). 
59 Nos termos dos Acórdãos nº 507/2017 e nº 236/2018, respectivamente. 
60 Acórdão nº 2053/2018. 
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longo prazo, instrumentalizada em plano estruturado, com metas e objetivos”. 

Particularmente no que se refere aos TACs aprovados pela Anatel, o Relatório destaca que a 

negociação foi objeto de diversos questionamentos pelo TCU e que, em suma, “verifica-se 

uma fragilidade em considerar o instrumento de TAC como uma das principais fontes de 

financiamento da política pública.”61 

O caso paradigmático é o do TAC da Telefônica, negociado e inicialmente aprovado 

pela Anatel com potencial de gerar investimentos de cerca de R$ 4,8 bilhões. Antes dele, 

contudo, tramitou na Anatel requerimento apresentado pelo Grupo Oi, que foi objeto de 

análise pelo Conselho Diretor da Agência, inclusive quanto ao mérito da proposta.62 

No segundo semestre de 2015, o TCU realizou auditoria operacional com o objetivo 

de avaliar a atuação da Anatel na garantia e melhoria da qualidade da prestação dos serviços 

de telefonia móvel no Brasil. No âmbito de tal processo, foram solicitados à Agência diversos 

documentos, inclusive cópias de processos administrativos relacionados aos TACs em 

discussão que versavam sobre o tema. 

A partir da análise dos documentos fornecidos, indícios de irregularidades na atuação 

da Agência motivaram a adoção de medida cautelar pelo TCU, impedindo que o TAC do 

Grupo Oi fosse assinado pela Anatel e determinando que, imediatamente após a sua 

aprovação no Conselho Diretor, o termo fosse encaminhado ao órgão de controle externo 

acompanhado de cópia dos autos dos correlatos processos administrativos.  

Expedida no âmbito do processo nº 033.413/2015-0, a referida medida cautelar foi 

adotada em razão “dos indícios de irregularidades e do risco de dano ao erário apontados na 

representação, nos termos do artigo 276, caput, do Regimento Interno do TCU”. 

Apesar de observada pelo Conselho Diretor da Anatel quando da análise e aprovação 

da proposta de TAC em questão, o processo no TCU foi posteriormente sobrestado e 

arquivado devido ao pedido de recuperação judicial do Grupo Oi, as incertezas quanto à 

capacidade das compromissárias de honrarem os compromissos assumidos e, por fim, a 

decisão da Agência de não mais celebrá-lo. 

Independentemente disso, a intervenção cautelar do TCU na assinatura do TAC do 

Grupo Oi certamente influenciou no processo de negociação e celebração dos demais 

requerimentos apresentados à Agência, inclusive no da Telefônica. 

De fato, a partir de documentos fornecidos pela Agência, de notícias na mídia e de 

documentos públicos obtidos no próprio sistema eletrônico de processos da Anatel (SEI), a 

                                                 
61 Cf. item 420 do Relatório. 
62 Processo nº 53500.015408/2015-04. 
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área técnica do TCU identificou avanços na tramitação de diversos outros TACs, referentes a 

diferentes temas e prestadoras, com indícios de irregularidades semelhantes àqueles 

constatados no TAC do Grupo Oi.  

Tendo em vista o sobrestamento e arquivamento do processo de análise do TAC do 

Grupo Oi, o TAC da Telefônica passou a ser o mais adiantado em termos de tramitação na 

Agência. Foi instaurada, nesse sentido, representação pelo TCU, que passou a representar o 

leading case da matéria também no âmbito do órgão de controle. 

Apesar de não ter havido, no caso concreto, expedição de medida cautelar para que a 

Anatel se abstivesse de assinar o TAC da Telefônica, a Agência foi alertada de que eventual 

assinatura de termo de ajustamento de conduta antes da manifestação conclusiva do TCU 

sobre a matéria afastaria sua boa-fé e poderia resultar em multa aos responsáveis, além de 

imputação de débito, caso o Tribunal concluísse pela existência de irregularidade grave e/ou 

de dano ao erário.63 

Posteriormente, ao menos em parte em razão da dificuldade das partes de atendimento 

das diversas exigências impostas pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 

2.121/2017, a Anatel, em maio de 2018, decidiu pela não celebração do TAC e arquivamento 

do processo.64 

 

6.5. A questão dos bens reversíveis: a escolha do legislador por um modelo mais 

flexível haja vista a introdução do regime de competição 

 

O dever de continuidade do serviço público decorre da obrigatoriedade do 

desempenho da atividade administrativa, oriunda, por sua vez, do princípio da 

indisponibilidade, para a Administração, dos interesses públicos. 

Segundo o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, “uma vez que a Administração 

é curadora de determinados interesses que a lei define como públicos e considerando que a 

defesa, e prosseguimento deles, é, para ela, obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade da 

atividade administrativa é princípio que se impõe e prevalece em quaisquer 

circunstâncias.”65 

A continuidade do serviço concedido, portanto, é elemento essencial ao regime 

público de sua prestação. Nesse sentido, nos termos do § 2º do artigo 79 da LGT, “obrigações 

                                                 
63 Processo nº 022.280/2016-2. 
64 Acórdão nº 236/2018. 
65 Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 25ª ed., 2008, p. 81. 
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de continuidade são as que objetivam possibilitar aos usuários dos serviços sua fruição de 

forma ininterrupta, sem paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição 

dos usuários, em condições adequadas de uso.” 

Atrelada a essa obrigação de continuidade, o legislador instituiu a reversibilidade dos 

bens indispensáveis à prestação do serviço. Adotou-se, contudo, sistema bem mais flexível do 

que o tradicional.66 A Exposição de Motivos nº 231/MC, de 10 de dezembro de 1996, assim 

previu: 

 

Em se tratando de serviço de interesse coletivo, cuja existência e continuidade a 
própria União se comprometa a assegurar, os bens que a ele estejam aplicados 
poderão (e não deverão) ser revertidos ao Poder concedente, para permitir a 
continuidade do serviço público. Mas nem sempre o princípio da continuidade do 
serviço público supõe a reversão dos bens que lhe estejam afetados. Quando os bens 
do concessionário não forem essenciais à sua prestação, quer por obsolescência 
tecnológica, que pelo esgotamento de sua própria vida útil, a reversão não deverá 
ocorrer, não precisando, os bens, ser reintegrados ao patrimônio do poder 
concedente, ao término da concessão. A não ser, é claro, que por motivos 
devidamente justificados, reclame o interesse público tal reversão. Daí a faculdade 
do instituto, que o Projeto agasalhou, ao deixar que o contrato defina quais são esses 
bens, visando evitar ônus financeiro desnecessário para o concedente. 

 

A LGT, nessa linha, autorizou as concessionárias a utilizarem, no cumprimento de 

seus deveres e execução dos serviços, equipamentos e infraestrutura de terceiros (art. 94). 

Previu-se, ainda, que o contrato de concessão poderia nem mesmo indicar bens reversíveis 

(art. 93). 

Na prática, contudo, a Anatel não abriu mão completamente de prever alguma forma 

de reversão em relação a alguns bens afetados à prestação do serviço. Conforme se verifica da 

Cláusula XXII, integram o acervo da concessão, sendo a ela vinculados “todos os bens 

pertencentes ao patrimônio da Concessionária, bem como de sua controladora, controlada, 

coligada ou de terceiros, e que sejam indispensáveis à prestação do serviço ora concedido.” 

                                                 
66 Conforme destacado por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, “Em suma: a implantação da ampla 
competição na reforma das telecomunicações brasileiras inviabilizou que as concessões do serviço telefônico 
seguissem o modelo tradicional de reversão – um modelo patrimonialista, baseado na imposição, à 
concessionária, da obrigação de conservar ou formar um patrimônio pré-determinado, o qual seria transferido 
ao concedente ao fim do contrato. Não havia mais condições para as concessões de telefonia serem grandes 
fontes de aquisição de propriedades pelo poder público” (Bens reversíveis nas concessões públicas: a 
inviabilidade de uma teoria geral. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, vol. 61, n. 2, maio/ago. 
2016, p. 149-174). Além disso, de acordo com o Conselheiro da Anatel, Igor de Freitas, “o modelo de regulação 
econômica do STFC é caracterizado por uma maior flexibilidade, pois presume um Concessionário com maior 
autonomia para atuar em um mercado competitivo, eventualmente em regime de liberdade tarifária. Esse 
contexto, naturalmente, limita o escopo da intervenção do Estado na gestão dos negócios da Concessionária, 
tanto no que diz respeito a sua estratégia de negócio, como na gestão de seus ativos” (Análise nº 05/2015-GCIF, 
de 06.03.2015). 
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Os contratos de concessão, portanto, não trouxeram uma lista exaustiva dos bens 

reversíveis ou inventário geral dos bens das concessionárias, mas apenas indicativos de 

qualificação dos bens reversíveis em grandes agrupamentos por natureza da infraestrutura, 

deixando que a identificação e avaliação dos bens reversíveis por parte da Anatel fossem 

realizadas ao final da concessão, momento no qual a Agência poderia, inclusive, recusar a 

reversão de bens que considere prescindíveis ou inaproveitáveis para aplicação na exploração 

do serviço. 

De todo modo, mesmo após mais de 20 anos da assinatura dos Contratos de 

Concessão, a forma como o legislador instituiu a reversibilidade dos bens indispensáveis à 

prestação do serviço e o modelo escolhido pela Anatel ainda são objeto de discussão.  

Tem-se, de um lado, uma visão conhecida como “patrimonial”, segundo a qual a 

Agência teria a obrigação de realizar um controle exaustivo dos bens reversíveis com vistas 

ao acompanhamento da evolução do seu valor econômico e à maximização do acervo 

patrimonial a ser revertido à União ao término da Concessão e, de outro, a linha “funcional”, 

no sentido de que o que cabe à Anatel é tão somente garantir a continuidade do STFC, 

pautada pela necessidade de mutação do acervo de bens necessários à prestação do serviço. 

 

6.6. O controle realizado pelo TCU e o embate com a Anatel  

 

O Processo de Auditoria nº TC 024.646/2014-8 foi instaurado pelo TCU com o 

objetivo de avaliar a atuação da Anatel quanto à regulamentação, ao controle, ao 

acompanhamento e à fiscalização dos bens reversíveis previstos nos contratos de concessão 

do STFC e na LGT, no período de 1998 a 2014. 

Quanto aos achados da fiscalização, a equipe de auditoria, em síntese, considerou que 

a regulamentação elaborada pela Anatel não abrangia todos os aspectos necessários para o 

controle fidedigno dos bens reversíveis. Além disso, constatou que o processo de controle e 

acompanhamento desses bens não assegurava a fidedignidade e a atualidade das informações 

quantitativas e qualitativas a eles relativas, tendo em vista que: 

a) foram realizadas poucas ações de controle, acompanhamento e fiscalização dos 

bens sob comento entre os anos de 1998 e 2006; 

b) existem significativas fragilidades nos atuais procedimentos de análise e 

acompanhamento das alienações, substituições, desvinculações e onerações dos 

bens reversíveis e da celebração de contratos referentes à utilização de bens de 

terceiros; 
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c) a alocação de recursos humanos e tecnológicos na área responsável pela adoção 

dos procedimentos citados no item anterior é inadequada; 

d) o processo de apuração de indícios de irregularidades e eventual aplicação de 

penalidades é ineficaz; 

e) existem empecilhos para o controle social dos bens reversíveis; e 

f) a fiscalização dos bens reversíveis apresenta falhas e enfrenta dificuldades que 

comprometem sua eficácia. 

Em 09 de dezembro de 2015, o Min. Relator Benjamin Zymler proferiu seu Voto, 

manifestando, de forma geral, concordância com a análise da área técnica. Quanto ao 

processo de controle e acompanhamento dos bens reversíveis, contudo, o Min. Relator 

consignou que acolhia os argumentos apresentados pela Anatel no sentido de que, até a edição 

do RCBR (Resolução nº 447/2006): 

 a decisão sobre a reversibilidade era uma prerrogativa do órgão regulador; 

 não havia (i) obrigação de apresentação de inventário ou lista; (ii) obrigação 

relativa ao resultado das alienações de bens reversíveis; (iii) procedimento 

regulamentado para o trâmite das anuências; nem tampouco (iv) sistema de 

informações para o acompanhamento e controle dos bens; 

 não era requerido da agência que acompanhasse a movimentação desses bens, 

desde que sua alienação não prejudicasse a concessão e o patrimônio da União. 

Diante disso, o dia 25 de janeiro de 2007, data de início da vigência do regulamento de 

controle de bens reversíveis editado pela Anatel, foi considerado marco inicial do 

levantamento a ser realizado pela Agência para fins de atendimento das determinações que 

haviam sido propostas pela área técnica do TCU. Nesse sentido, os seguintes trechos do 

referido Voto: 

 

133. Concordo com a proposta formulada pela unidade técnica, exceto no que 
concerne ao item “a” e respectivos subitens, pelos motivos que passo a expor. Em 
primeiro lugar, acolho os argumentos apresentados pela Anatel no sentido de que “a 
decisão sobre a reversibilidade era uma prerrogativa do órgão regulador. Assim 
sendo, a necessidade de controles e acompanhamentos amplos desses bens somente 
passou a existir após a edição do regulamento sobre os bens reversíveis, veiculado 
por meio da Resolução Anatel nº 447/2006. Antes desse normativo, era necessário 
apenas um controle pontual, sob demanda”. 
 
134. Em segundo lugar, no que concerne à alegada necessidade de a agência 
possuir, desde o início da concessão, a relação de bens reversíveis das 
concessionárias e acompanhar a movimentação desses bens, por exemplo nos casos 
de vendas ou onerações, concordo com as seguintes alegações da Anatel, no sentido 
de que antes da edição do regulamento acima citado: 
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‘(...) embora houvesse as previsões legais e contratuais de submissão à Anatel dos 
pedidos de anuência prévia acima mencionados, não havia: 
i) obrigação de apresentação de inventário ou lista; 
ii) obrigação relativa ao resultado das alienações de bens reversíveis; 
iii) procedimento regulamentado para o trâmite das anuências; nem tampouco 
iv) sistema de informações para o acompanhamento e controle dos bens’. 
 
135. Em terceiro lugar, porque, consoante evidenciado pela Anatel, até a criação 
do regulamento de bens reversíveis (RCBR) não era requerido da agência que 
acompanhasse a movimentação desses bens, desde que sua alienação não 
prejudicasse a concessão e o patrimônio da União. 
 
136. Em quarto lugar, porque o RCBR trouxe definições, detalhou a 
operacionalização do controle dos bens e serviços vinculados à concessão e 
aumentou a quantidade de operações e contratações que necessitam de anuência 
prévia da Anatel para sua efetivação. Acrescento que ele inovou, quando introduziu 
a desvinculação, a conta vinculada para depósito dos recursos provenientes das 
alienações de bens e a obrigação de aplicar na concessão.  
 
137. Assim sendo, até a edição desse regulamento, não havia dispositivo 
normativo que regulasse ou obrigasse as concessionárias: 
a) quanto ao depósito em conta bancária vinculada, nos casos provenientes de 
alienação de bens por parte das concessionárias; e  
b) quanto à aplicação desses recursos estritamente na concessão. 
 
138. Finalmente, saliento que o longo tempo transcorrido desde a celebração dos 
primeiros contratos de concessão torna extremamente difícil, senão impossível, 
levantar todos os dados relacionados pela unidade técnica. De qualquer forma, ainda 
que seja viável obter essas informações, o custo dessa apuração será certamente 
muito elevado. 
 
139. Por todo o acima exposto, julgo que o marco inicial do levantamento 
proposto pela Seinfra AeroTelecom deve ser o dia 25/01/2007, data de início da 
vigência do regulamento de controle de bens reversíveis editado pela Anatel. 

 

Em 09 de dezembro de 2015, por meio do Acórdão nº 3311/2015, o Plenário do TCU 

decidiu, inter alia:67 

 

9.2. com fundamento no art. 43, I, da Lei nº 8.443/1992 e no art. 250, II, do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, determinar à Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) que: 
 
9.2.1. encaminhe ao TCU, no prazo de 180 dias a contar da ciência deste Acórdão, a 
apuração do valor total dos recursos obtidos por cada concessionária a partir das 
alienações de bens reversíveis realizadas desde 25/01/2007, data de início da 
vigência do regulamento de controle de bens reversíveis, contendo os documentos 
utilizados no referido cálculo, detalhando: 
 
9.2.1.1. os tipos de bens reversíveis, de acordo com a classificação da Anatel, que 
foram alienados em cada ano, com o respectivo valor total obtido e a quantidade de 
bens, mantendo os registros de sua relação completa, com as informações 
individuais; 
 

                                                 
67 Diversas outras questões relacionadas, por exemplo, aos processos de regulamentação, aplicação de penalidades, controle 
social e fiscalização foram objeto de determinações e recomendações por parte do TCU. 
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9.2.1.2. a identificação dos atos de anuência da Anatel que autorizaram as alienações 
realizadas em cada ano, informando o quantitativo e a classificação dos bens 
envolvidos em cada ato; 
 
9.2.1.3. a comprovação dos respectivos depósitos na conta vinculada; e 
 
9.2.1.4. a comprovação da aplicação dos referidos recursos na concessão; 
 
9.2.2. inclua, no prazo de 30 dias a contar da ciência deste Acórdão, na análise de 
qualquer operação envolvendo bens reversíveis imóveis, a exigência de que a 
concessionária apresente à Anatel: 
 
9.2.2.1. documento ou certidão emitida pela respectiva prefeitura declarando o valor 
venal do imóvel para fins de ITBI ou IPTU no momento da solicitação da anuência 
prévia da agência; e 
 
9.2.2.2. após a conclusão da operação, certidão do Registro de Imóveis ou cópia da 
escritura pública; 

 

Dentre outras determinações e recomendações constantes do Acórdão nº 3311/2015, 

os fundamentos do disposto no item 9.2.1 e subitens foram objeto de Embargos de Declaração 

opostos pela Anatel, com o intuito de que o Voto do Min. Benjamin Zymler fosse aclarado 

para fins de “definição do fundamento normativo de suporte e do período temporal em que a 

Embargante estava submetida ao dever de controle dos recursos oriundos da alienação de 

bens reversíveis”. 

Analisando tais argumentos, o Min. Benjamin Zymler proferiu novo Voto, 

esclarecendo que, não obstante a Anatel estivesse obrigada a controlar os bens reversíveis, 

inclusive no que concerne à respectiva alienação, desde a entrada em vigor da LGT, apenas 

em 2006 a Agência estabeleceu a obrigação de que os valores da alienação fossem 

depositados e mantidos em conta bancária vinculada até sua definitiva aplicação na prestação 

do serviço concedido, dirimindo, assim, qualquer dúvida que pudesse existir quanto à 

necessidade de realizar o controle desses bens: 

  

17. É inegável que as concessionárias que assinaram tais contratos tinham plena 
ciência de seu dever de entregar os bens reversíveis existentes quando do 
encerramento da concessão. Além disso, a Anatel também tinha ciência de seu dever 
de controlar tais bens, não só por força dos dispositivos legais, mas também das 
regras contratuais. 
 
18. Contudo, apenas em 2006, a agência estabeleceu no art. 17 do seu 
regulamento de bens reversíveis a obrigação de que os valores da alienação fossem 
depositados e mantidos em conta bancária vinculada até sua definitiva aplicação na 
prestação do serviço concedido. Ademais, o parágrafo único do mencionado artigo 
exigiu que os comprovantes da alienação e da aplicação fossem mantidos à 
disposição da agência por cinco anos.  
 
19. Assim sendo, a partir daquela data, qualquer dúvida que ainda pudesse existir 
na agência sobre a necessidade de realizar o controle em tela foi espancada. E essa 
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foi a primeira razão pela qual a determinação contida no item 9.2.1 do acórdão 
embargado adotou como data limite aquela do início da vigência do regulamento de 
controle de bens reversíveis (25/1/2007). 
 
20. Aduzo que a limitação temporal em tela também visou viabilizar a realização 
do levantamento determinado pelo TCU, uma vez que reduziu o volume de dados a 
ser analisado pela Anatel. Friso que a própria agência havia questionado a 
possibilidade de realizar esse estudo, tendo em vista o volume de dados envolvido. 
 
21. Diante do acima exposto, entendo que deve ser esclarecido à agência que a 
obrigação de controlar os bens reversíveis existe desde a entrada em vigor da Lei 
Geral das Telecomunicações - LGT. Por outro lado, esta Corte limitou a abrangência 
temporal do levantamento determinado no item 9.2.1 do acórdão embargado com o 
intuito de possibilitar a realização desse controle em relação a fatos pretéritos. 

 

Nesse sentido, em 13 de julho de 2016, por meio do Acórdão nº 1809/2016, o Plenário 

do TCU decidiu: 

 

9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por estarem atendidos os 
requisitos de admissão aplicáveis à espécie, para, no mérito, acatá-los parcialmente; 
 
9.2. esclarecer à Anatel que: 
 
9.2.1. a definição de bens reversíveis constante do art. 3º, IV, do Regulamento de 
Controle de Bens Reversíveis (RCBR), editado por essa agência reguladora, foi 
considerada adequada pelo TCU; 
 
9.2.2. a obrigação da Anatel de controlar os bens reversíveis existe desde a entrada 
em vigor da Lei Geral das Telecomunicações - LGT. Por outro lado, esta Corte de 
Contas limitou a abrangência temporal do levantamento determinado no item 9.2.1 
do acórdão embargado com o intuito de possibilitar a realização desse levantamento; 
 
9.2.3. sua proposta alternativa à implementação da determinação contida no item 
9.2.1 do acórdão embargado não foi acolhida pelo TCU; 
 
9.2.4. a mencionada determinação deve ser cumprida na forma em que se encontra 
expressa no decisum recorrido; e 
 
9.2.5. em princípio, eventuais alterações futuras no Regulamento de Bens 
Reversíveis editado pelo ente regulador não impedirão o cumprimento das 
determinações proferidas no acórdão em tela; 
 
9.3. manter integralmente a redação do acórdão embargado; e 
 
9.4. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o 
fundamentaram à recorrente. 

 

Posteriormente, as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão nº 

3311/2015 foram objeto de Pedido de Reexame interposto pela Anatel.  

Em síntese, a Agência alegou que a determinação contida no item 9.2.1 e subitens 

seria dispensável e que o acompanhamento e o controle de bens reversíveis por ela realizados 

seriam legais. Destacou a discricionariedade da Agência para definir os contornos das 
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atividades desse acompanhamento, sustentando que, no exame do TCU sobre a atuação das 

agências, deve prevalecer o aspecto finalístico, e que, para alcançar a finalidade de garantir a 

continuidade do serviço público, o acompanhamento dos bens reversíveis teria caráter apenas 

coadjuvante em relação a outros tipos de acompanhamento realizados pela Agência.  

Além disso, após ressaltar a fungibilidade da pecúnia, a Anatel alegou que o 

crescimento da massa dos bens reversíveis, em termo de valor de aquisição, demonstraria que 

os ganhos obtidos com alienações de bens reversíveis teriam sido revertidos para o próprio 

STFC.  

Sustentou que as determinações possuem fundamentos insubsistentes, pois não se 

concentrariam na solução das fragilidades apontadas pelo Tribunal, e sim no levantamento 

massivo de dados. Advertiu que a finalidade sancionatória e de eventual anulação de atos 

praticados possivelmente estaria limitada pelo prazo prescricional legal, salientando, ainda, 

que o resultado da determinação não serviria de insumo direto ao cálculo de indenização e/ou 

de valoração dos bens no momento hipotético de sua reversão, independentemente da 

modalidade de extinção das concessões 

Por fim, asseverou a Anatel a impossibilidade de cumprimento da determinação, 

estimando um comprometimento em torno de 70% das horas dedicadas às ações planejadas 

para fiscalização semestral e alertando para impacto na execução de fiscalização e 

acompanhamento e controle de todas as obrigações e para a existência aproximada de 34  

milhões de registros nas Relações que se determina avaliar exaustivamente item a item. 

Apontou a limitação regulamentar do dever de guarda de informações pelas concessionárias 

em um período retroativo de 05 anos. 

Em 11 de setembro de 2019, o Min. Walton Alencar Rodrigues, Relator do recurso, 

apresentou seu Voto. 

Em sua visão, conforme a exposição de motivos da LGT, a adoção do instituto da 

reversão era facultativa, cumprindo, todavia, aos contratos de concessão de STFC decidir pela 

aplicação, ou não, do instituto da reversibilidade, o que expressamente o fizeram, ao 

estabelecer que os bens da concessionária, indispensáveis à prestação do serviço concedido, 

integram o acervo da concessão e reverterão ao Poder Concedente ao término da concessão 

(Cláusulas 21.1 e 22.1). 

Nesse sentido, ainda que a reversão de bens necessários à prestação do serviço 

concedido não configurasse imposição legal, mas opção, conferida pelo legislador à Anatel, 

como vinha afirmando a agência reguladora, “as cláusulas expressas dos contratos firmados 

em 1998 não deixam dúvida de que às concessões de telefonia fixa se aplicava o instituto”. 



54 

 

 

A partir da opção pela incidência da reversibilidade, a Anatel passou a não ter a 
faculdade de adotar, ou não, o instituto. Em cumprimento ao art. 102 da LGT e aos 
contratos de concessão (cláusulas 22.1; 22.2; 22.3; 22.4; 26.1, § 1º; 26.1; e 27.1, I), 
os bens reversíveis serão, forçosamente, transmitidos ao Poder Concedente, por 
ocasião do término da concessão (art. 102 da LGT), salvo na hipótese de serem 
considerados inúteis ou obsoletos à prestação do serviço público concedido (cláusula 
22.4 dos contratos de concessão).  
 
A faculdade de recusa de bens foi inserida nos contratos em benefício da 
Administração, e não das concessionárias, para evitar ônus financeiro, com a 
reversão de bens exauridos ou desnecessários à prestação do serviço concedido. O 
contrato não dispensa conhecer os bens reversíveis, tampouco acompanhar sua 
evolução. Pelo contrário. É preciso pleno conhecimento do acervo de bens 
reversíveis e de suas mutações, para avaliar a utilidade de cada bem. Também para 
assegurar que os bens imprescindíveis e ainda servíveis permaneçam à disposição da 
concessão após a extinção da concessão. 
 
Conquanto a exposição de motivos constitua instrumento de grande valor para 
investigação do significado da norma, por fornecer subsídios a respeito da mens 
legislatoris, não se pode olvidar que ela não integra a norma, muito menos a 
transcende. Assim, jamais poderia respaldar acepção antagônica à que deflui do 
próprio texto legal e dos contratos e regulamento que nele se basearam, como 
pretende a Anatel, os quais, como visto, prescrevem identificação e controle 
exaustivo dos bens reversíveis existentes, bem assim sua reversão ao Poder 
Concedente ao final da concessão, caso necessários à prestação do serviço 
concedido. 

 

Além disso, com relação aos demais argumentos da Anatel, o Min. Walton Alencar 

consignou que: 

 À exceção do STFC todos os demais serviços de telecomunicações, entre eles o 

SMC, eram prestados por regime que a LGT denominou “regime privado” (artigo 

126). Assim, não se aplicava ao SMC a prestação sob regime público, o 

cumprimento de obrigações de universalização e continuidade e a prévia outorga 

mediante concessão. 

 Exercida a opção pela adoção da reversibilidade e reconhecida a existência de 

bens reversíveis, os contratos de concessão não poderiam ter sido celebrados sem 

o inventário desses bens. Sem conhecer os pormenores das mutações desse 

patrimônio, não terá a agência reguladora condições de questionar a relação de 

bens reversíveis que vier a ser apresentada pelas concessionárias ao final da 

concessão, nem segurança para definir o percentual ainda não amortizado desses 

bens, o que favorece imensamente as empresas concessionárias. 

 Não basta que valores equivalentes aos apurados com a alienação de bens 

reversíveis tenham sido investidos na prestação do serviço concedido. É preciso 

que os bens adquiridos possuam a qualificação de bens reversíveis ao final do 
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contrato. Bens adquiridos com recursos derivados de bens reversíveis são bens 

reversíveis. Não possuindo, não se incorporarão ao acervo da concessão e 

permanecerão, em vez disso, sob propriedade da operadora, após a extinção do 

contrato de concessão, caracterizando ganho indevido das concessionárias, à custa 

do Erário. 

 De acordo o método de avaliação de empresas, em que se baseou o BNDES, por 

ocasião da privatização do Sistema Telebrás, o fluxo de caixa descontado, o valor 

mínimo de cada subsidiária da Telebrás correspondia a sua capacidade de gerar 

fluxos financeiros positivos futuros, deduzido das dívidas e acrescido dos bens que 

não era possível apropriar pelo método, como foi o caso dos clubes das 

subsidiárias da Telebrás e de outros bens não reversíveis, os quais não foram 

considerados no cálculo do lance mínimo e informado às licitantes. 

 o conhecimento detalhado dos bens utilizados pelas operadoras para prestação do 

serviço de telefonia fixa, obtido a partir do controle exaustivo dos bens reversíveis 

e de suas mutações, é fundamental para que a Anatel: 

o deduza das indenizações devidas às concessionárias o valor correspondente 

a bens reversíveis desvinculados, alienados, onerados ou substituídos, com 

ou sem anuência prévia da Anatel, o qual não tenha sido comprovadamente 

utilizado na aquisição de bens incorporados ao patrimônio da concessão 

(arts. 101 da LGT e 9º e 15 do RCBR); 

o reclame bens utilizados na prestação do serviço concedido, ou os recuse 

em razão de exaustão ou inutilidade; e 

o mensure, para fins de indenização, a parcela não amortizada dos 

investimentos vinculados a bens reversíveis, realizados com autorização da 

Anatel, com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço 

concedido. 

 Caso as concessões atuais se extingam antes de dezembro de 2025, serão, em 

princípio, indenizados os investimentos realizados pelas operadoras de STFC em 

bens reversíveis, ainda que resultantes do cumprimento das metas e deveres 

assumidos e ainda que realizados sem autorização da Anatel.  

 Em reverência ao dever constitucional de velar pelo Erário (artigo 70 da CF/1988), 

a Corte de Contas “opor-se-á a qualquer tentativa de, sob pretexto de urgência, 

urdir valores ressarcidos ou investidos com base em modelos teóricos que não 
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levem em conta todo o acervo dos bens reversíveis, em posse das concessionárias, 

nem a parcela efetivamente amortizada desses bens.” 

Não obstante as considerações acima, analisando o argumento da Anatel de que o 

levantamento determinado por meio do Acórdão recorrido não seria útil e, ainda, custaria a 

impossibilidade de realização de diversos outros acompanhamentos e fiscalizações de 

questões relevantes, o Min. Relator propôs linha de atuação que julgou mais eficiente, 

empregando tempo e recursos disponíveis na obtenção de informações úteis e sobre os bens 

reversíveis com maior risco de dissipação: 

 

Conforme demonstrado, cumpria a Anatel incluir o inventário de bens reversíveis 
nos contratos de concessão e controlar suas mutações desde então. Vinte anos após a 
outorga das concessões, já não é factível obter informações sobre a totalidade das 
operações de desvinculações, onerações ou substituição realizadas desde 1998 com 
bens vinculados ao serviço de telefonia fixa, único meio seguro de obstar 
indenizações indevidas e dissipação de bens reversíveis. Lamentavelmente, o 
máximo que ainda se pode aspirar é a mera mitigação da perspectiva de dano.  
 
Partindo da premissa de que as informações concernentes a bens reversíveis têm que 
ser úteis, tempestivas e reduzir, ao máximo, o risco de prejuízo ao Erário e ao 
usuário do STFC, entendo que o cerne da determinação a ser exarada deve ser o 
aprimoramento das RBRs atuais. Mas não somente por intermédio da identificação 
dos bens aludidos nas RBRs apresentados pelas operadoras, ajuste de seu valor ao de 
mercado, unificação de registros, etc. É preciso cotejar os bens reversíveis 
identificados com informações obtidas de outras fontes, a respeito de bens 
reversíveis e do restante do ativo imobilizado das operadoras e dos grupos a que 
pertencem. 
 
Para cumprir esse desiderato, a Anatel deve, concomitantemente: 
 
- solicitar informações a prefeituras municipais, órgãos públicos federais, 
concessionárias e autorizatárias de serviços públicos, prestadoras de serviços, 
cartórios de imóveis, para identificar bens imóveis que, em algum momento, tenham 
composto o acervo das concessões; 
 
- compulsar as demonstrações financeiras das operadoras de STFC e das demais 
empresas dos grupos a que pertencem, para identificar transferências ou alienações 
de bens do ativo imobilizado; 
 
- solicitar ao BNDEs e às consultoras KPMG e Azevedo Sodré as listas de bens 
reversíveis elaboradas durante o processo de avaliação para a desestatização do 
sistema Telebrás; 
 
- consultar os autos da Ação Civil Pública 0029346-30.2011.4.01.3400 e da 
Apelação Cível 0029346-30.2011.4.01.3400/DF, para identificar os documentos 
juntados aos autos pela Proteste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 
em especial as escrituras de imóveis que, supostamente, faziam parte do acervo de 
bens reversíveis da Telebrás e teriam sido extraídas de caixas armazenadas pelo 
Arquivo Nacional; 
 
- cotejar RBRs sucessivas, para identificar supressões e aquisições de bens 
reversíveis; e 
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- compulsar a documentação disponível no Arquivo Nacional, que, conforme 
comprovado nos autos da Apelação Cível 0029346-30.2011.4.01.3400/DF, contém 
documentos relativos aos bens reversíveis que compunham o patrimônio das antigas 
subsidiárias da Telebrás. 

 

De acordo com o referido Voto, em razão da negligência da Anatel, por quase duas 

décadas, no cumprimento de suas obrigações legais, contratuais e regulamentares, já não é 

possível obter parcela relevante das informações que se fariam necessárias para assegurar que 

a totalidade dos bens reversíveis colocados à disposição das operadoras de telefônica fixa 

comutável continuassem à disposição do serviço público após o encerramento da concessão, 

ou tenham sido substituídos por outros bens igualmente essenciais à prestação do serviço 

concedido, sem que essa substituição resultasse em ônus indevido para o poder público. 

Nesse sentido, por meio do Acórdão nº 2142/2019, o Plenário do TCU decidiu 

determinar à Anatel que apresente relação que identifique todos os bens reversíveis do STFC, 

ao final do exercício de 2017, sem as falhas identificados nas Relações de Bens Reversíveis 

apresentadas pelas concessionárias, “após cotejo com as informações relativas aos bens 

reversíveis e do ativo imobilizado das operadoras de telefonia fixa comutável, obtidas de 

outras fontes,” mediante os procedimentos acima mencionados que, como visto, são por si só 

extremamente onerosos. 

Como se vê, a visão que vem prevalecendo no TCU é a de que a Anatel estaria 

obrigada por lei a realizar o controle exaustivo dos bens reversíveis e que a suposta omissão 

da Agência teria levado a ausência de dados confiáveis, tanto no que se refere à identificação 

e ao valor dos bens reversíveis, como das respectivas parcelas não amortizadas, que seriam 

objeto de possíveis indenizações. Nesse sentido, os seguintes trechos das conclusões do Min. 

Walton Alencar Rodrigues: 

 

Mencionei que, mesmo após vinte anos de concessão, a agência reguladora não é 
capaz de informar, com mínimo grau de precisão, quantos são, onde estão e qual o 
valor dos bens reversíveis colocados à disposição das concessionárias STFC em 
1998, nem dos hoje existentes, muito menos o valor apurado pelas concessionárias 
com as alienações desses bens no período.  
 
Também que a Anatel não tem a menor ideia da parcela não amortizada dos bens 
reversíveis hoje existentes, nem possui elementos para a calcular. 

  

A premissa do TCU, portanto, é a de que as informações mantidas e disponibilizadas 

pelas concessionárias durante todo o prazo da concessão não são confiáveis.  

Em outras palavras, o TCU descarta o Inventário e a Relação de Bens Reversíveis 

como fontes fidedignas de informações, embora tais documentos sejam elaborados pelas 
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concessionárias a partir das normas e instruções da Agência e contenham, dentre outros 

dados, a descrição do bem com o seu número de patrimônio, qualificação (reversível ou não), 

situação (onerado ou não), localização, utilização, estado de conservação, custo histórico 

atualizado e depreciado. 

Ocorre que tal posicionamento do TCU, de controle exaustivo e valoração patrimonial 

dos bens reversíveis, se contrapõe a outra linha de interpretação, que inclusive vem 

prevalecendo na Anatel,68 de que a competência conferida à Agência em relação aos bens 

reversíveis é de verdadeiro acompanhamento, não envolvendo atribuição de poderes de 

ingerência na autonomia patrimonial e operacional da concessionária. 

Para muitos, a competência da Anatel em relação aos bens reversíveis consiste apenas 

em verificar quais os bens materiais da concessionária são efetivamente utilizados e 

indispensáveis à continuidade e atualidade do serviço e, isso, quando for assim solicitada pela 

concessionária, para fins de alienação, oneração ou substituição, ou por ocasião da extinção 

da concessão.  

Cite-se, por exemplo, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, que sustentam 

que, nos Contratos de Concessão do STFC, “a reversão ficou limitada aos direitos sobre 

aqueles bens que, ao final do prazo da concessão, continuem efetivamente sendo instrumentos 

diretos, atuais e indispensáveis da execução material de serviço público de telecomunicações. 

Fora disso, não há reversão, pois ela de modo algum abrange os bens todos da empresa 

concessionária.” 

Os autores ressaltam, ainda, a intenção do contrato de “usar um conceito que 

propiciasse abertura, que não gerasse uma lista fixa de bens reversíveis, abrindo assim uma 

grande flexibilidade para a ação empresarial.” E concluem: 

 

Nos atuais contratos de concessão de telefonia, o instituto da reversão não foi 
pensado como solução patrimonialista, mas claramente como solução funcional. A 
União apenas quis se assegurar de que, se ainda houvesse serviço público a prestar 
quando do fim dessas concessões, os meios indispensáveis estariam disponíveis. 

   

A identificação dos bens reversíveis, portanto, nem poderia ser feita por meio de uma 

enumeração taxativa, mas antes por categorias típicas cujo denominador comum fosse a 

indispensabilidade à prestação do serviço no regime público, conforme sua natureza, padrão 

de qualidade e estágio tecnológico. 

                                                 
68 Cite-se, por exemplo, a Análise nº 138/2019/EC, de 24.05.2019, a Análise nº 41/2019/AD, de 08.02.2019, e o 
Voto nº 124/2018/SEI/PR, de 21.12.2018. 
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Em parecer sobre a matéria, Helena Lopes Xavier ressalta que, além da autonomia de 

gestão empresarial, o que verdadeiramente caracteriza a concessão do STFC é, também, “a 

autonomia de gestão patrimonial da sua prestadora no cumprimento, por sua conta e risco, 

das obrigações públicas de universalização e continuidade (parágrafo único do art. 83 da 

LGT).”69 

Nessa linha, se a Anatel tivesse competência para definir qual o acervo mais 

conveniente à continuidade e atualidade do serviço, “teria que ser ela e não a concessionária 

a assumir o risco e a responsabilidade pela exploração do STFC no regime público”. 

Na medida em que não haveria que se falar em competência da Agência para realizar o 

controle exaustivo dos bens, medidas de acompanhamento tais como a de exigir a elaboração 

e entrega de Inventário e Relação de Bens Reversíveis, bem como de avaliar previamente 

casos de alienação, oneração e substituição de bens materiais, seriam as únicas juridicamente 

possíveis. 

Em respeito à autonomia de gestão patrimonial da concessionária, portanto, a resposta 

à ponderação colocada pelo TCU, de “quantos são, onde estão e qual o valor dos bens 

reversíveis”, bem como das respectivas parcelas amortizadas, já estaria no próprio Inventário 

e Relação de Bens Reversíveis elaborados e apresentadas anualmente pelas concessionárias à 

Anatel. 

Ademais, ainda que assim não fosse, a ponderação dos princípios da 

proporcionalidade e da racionalização dos meios, ínsito ao princípio constitucional da 

eficiência administrativa, recomendaria que a Agência, tendo em vista os direitos patrimoniais 

conferidos à concessionária, adotasse conduta de “pendor omissivo a favor da autonomia de 

gestão patrimonial da concessionária”.  

Em caso de dúvida – ou, isto é, não tendo sido realizado o controle exaustivo dos bens, 

até porque incabível, na visão defendida pela própria Agência – o comportamento razoável da 

Anatel em face da situação jurídica das concessionárias e das regras vigentes seria o de 

respeito aos princípios da proibição do excesso e da menor ingerência possível. 

Vejam-se, nesse sentido, os seguintes trechos do parecer de Helena Lopes Xavier: 

 

17. A concessionária tem o direito de exigir que a Anatel aceite os seus atos de 
gestão, não se intrometa desnecessariamente na sua esfera de gestão e não a prive 
arbitrariamente da posse de bens ao final da concessão; 
 

                                                 
69 A reversibilidade de bens nos contratos de concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) – 
Telefônica do Brasil S.A. In Revista de Direito das Comunicações. Vol. 8/2014. Jul - Dez / 2014, p. 169-253. 
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18. Esta medida de razoabilidade e de proibição do excesso na fixação do conteúdo 
das restrições administrativas da liberdade empresarial ínsita à autonomia de gestão 
patrimonial da concessionária é representada pelo princípio da proporcionalidade, 
que é um princípio concreto da ordem normativa da LGT cuja observância 
regulatória é imposta ao Poder Público em geral e à Anatel, em particular (arts. 2.º, 
3.º e 38 da LGT); 
 
19. O princípio da proporcionalidade dimensiona o comportamento razoável da 
Anatel em face da situação jurídica das atuais concessionárias de STFC e das regras 
vigentes, exigindo da Anatel adequação e equilíbrio perante as diversas posições 
envolvidas, ‘numa perspectiva comparativa e ponderativa’ entre os custos e os 
benefícios da sua decisão, sendo vedadas soluções de desequilíbrio e desproporção; 
 
20. O princípio da proporcionalidade tem uma dimensão material ou de mérito, 
visando alicerçar um relacionamento jurídico com a Administração materialmente 
justo e não meramente conveniente a uma futura mudança de concepção não 
refletida no quadro jurídico normativo de referência, que se manifesta no princípio 
da proibição do excesso; 
 
21. O princípio da proporcionalidade tem, ainda, uma projeção adjetiva ou de 
controle pelo Judiciário, atribuindo igualmente ao Judiciário, no exercício da sua 
função de apreciação da legalidade dos atos da Anatel, um método de controle sobre 
a adequação da atuação regulatória ao fim legal visado através do balanceamento 
concreto dos direitos e interesses em presença e da observância do princípio da 
proibição do excesso, com repressão do erro manifesto e anulação por ausência de 
racional e de congruência; 
 
22. Na relação entre a Anatel e as atuais concessionárias deve prevalecer o princípio 
da menor ingerência possível na autonomia de gestão patrimonial da concessionária, 
devendo ser observado os critérios de (i) exigibilidade material de adoção do meio 
que for menos oneroso; (ii) exigibilidade objetiva quanto ao âmbito de intervenção 
da Anatel; (iii) exigibilidade temporal de colocação da decisão de reversão no tempo 
a que pertence; e de (iv) exigibilidade pessoal da reversão que caiba à atual 
concessionária assumir, com exclusão de obrigações que porventura venham a caber 
a futuras concessionárias, sendo vedada a imposição de cargas onerosas excessivas 
ou atos de ingerência desmedida na esfera jurídica das atuais concessionárias. 

 

Em resumo, portanto, a questão da extensão da competência da Anatel no tocante ao 

acompanhamento e controle dos bens reversíveis, de forma ampla e geral, gira em torno de 

duas correntes principais: (i) uma de que seria obrigação da Agência realizar o controle 

exaustivo dos bens, duvidando das informações apresentadas pelas concessionárias e, 

consequentemente, interferindo na autonomia da gestão patrimonial das prestadoras; e (ii) 

outra de que a Agência não teria competência para definir qual o acervo mais conveniente à 

continuidade e atualidade do serviço, cabendo, assim, tomar como base as informações 

prestadas pelas concessionárias, ainda que nos moldes e de acordo com as instruções da 

própria Agência. 

Além disso, mesmo que se admita que o controle mais detido dos bens era exigível, na 

hipótese de tal controle não ter sido realizado, há argumentos no sentido de que a postura mais 

adequada e equilibrada da Agência seria, novamente, a de respeito da autonomia da gestão 

patrimonial da concessionária. 
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No entanto, diante de interpretações possíveis e juridicamente aceitáveis, a postura do 

TCU é de indevida intervenção na discricionariedade do regulador. Na prática, ao atender as 

determinações do Tribunal, a Agência acaba por violar a esfera de autonomia da 

concessionária no tocante à gestão dos seus ativos. 

Vale ressaltar que, em se tratando de matérias que não digam respeito à gestão 

financeira em sentido amplo, o produto do controle externo realizado pelo TCU deveria estar 

limitado à expedição de recomendações. Nesse caso, eventual discordância do agente objeto 

da ação de controle quanto a acatar determinada recomendação do TCU para correção de 

suposta irregularidade não deveria caracterizar qualquer ato de resistência ao controle ou 

recusa ilegal.  

Conforme destacado por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, “O Direito 

não dá mais valor à opinião do fiscal que à opinião do fiscalizado. O que se tem é um conflito 

de visões sobre o que é certo ou errado.”70 

Do ponto de vista da avaliação da observância em concreto, pelo TCU, do discurso 

institucional de respeito da discricionariedade do regulador, o caso em questão revela claro 

avanço do Tribunal sobre o jogo regulatório em si. De fato, o risco de ilegalidade na atuação 

da Agência apontado na decisão do TCU existe apenas na hipótese de se considerar, para fins 

de abrangência do conceito de reversibilidade de bens do STFC, o aspecto patrimonial como 

se fosse o único aceitável – o que não é. 

Em artigo a respeito do controle do TCU sobre os atos discricionárias das agências 

reguladoras à luz dos princípios constitucionais, de autoria da analista Marcia Cristina 

Nogueira Vieira e publicado pelo próprio Tribunal,71 afirma-se que, no controle da 

discricionariedade, não caberia interferência “sempre que a motivação for aceitável”. 

 

O controle da discricionariedade, buscando evitar, entre outras mazelas, o arbítrio, o 
despotismo, o desperdício, passa, necessariamente, pelo exame dos fundamentos de 
fato e de direito que ensejaram a prática do ato, isto é, o exame dos motivos da 
decisão administrativa integra a atuação das Cortes de Contas. Sempre que a 
motivação for aceitável, denotando efetivo cumprimento às normas em vigor, não 
caberá interferência do TCU. 

 

Concretamente, contudo, ao privilegiar a sua interpretação em detrimento de outras 

que sejam igualmente possíveis e juridicamente defensáveis, o TCU, no caso concreto, acaba 

                                                 
70 Competências de controle dos Tribunais de Contas – possibilidades e limites. In SUNDFELD, Carlos Ari 
(org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 201. 
71 O Controle do tribunal de contas da união sobre os atos discricionários das agências reguladoras à luz dos 
princípios constitucionais. In Regulação de Serviços Públicos e Controle Externo. Tribunal de Contas da União. 
Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e Desestatização, 2008, p. 107-157. 
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por desconsiderar os fundamentos de fato e de direito apontados pela Agência como 

determinantes para a tomada da decisão administrativa, indo de encontro com a postura que 

declara adotar, em abstrato. 
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7. AS CONSEQUÊNCIAS DE INTERVENÇÕES DO TCU NA ESFERA DE 

AUTONOMIA PRÓPRIA DA ANATEL PARA A EXECUÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

A redução do conceito de discricionariedade das agências reguladoras e o alargamento 

de sua competência para tomar medidas cautelares vêm sendo destacadas como algumas das 

diferentes estratégias utilizadas pelo TCU para ampliar sua presença no controle público,72 

sendo certo que, em ambos os casos, conforme antes demonstrado, uma das principais 

dificuldades para o enfrentamento da questão está no fato de que o Tribunal não se preocupa 

em explicitar os fatos jurídicos que o autorizariam a impor determinações à Anatel ou a 

exercer poder cautelar.  

Na sistemática constitucional, os poderes de interferência do TCU são limitados e 

devem ser precedidos por um procedimento específico. Segundo Eduardo Jordão, do ponto de 

vista institucional, reconhecer ao TCU um poder geral implícito de cautela, “constitui 

transferência de competências do Poder Judiciário”, o que não pode ser considerado 

“irrelevante ou necessariamente positivo”.73 

A questão tem ainda mais impacto quando se considera que, num contexto de reforma 

do arranjo normativo e institucional das telecomunicações no Brasil e reconhecida 

necessidade de mudança do regime de prestação de serviços, os TACs e os saldos da 

adaptação das concessões para o regime de autorização (formados, em parte significativa, 

pelos bens reversíveis) são as principais fontes de financiamento do PERT. 

                                                 
72 Segundo Vera Monteiro e André Janjácomo Rosilho, “o que se vê é um TCU ativo que – de forma astuta – 
quer reduzir ao máximo o conceito de discricionariedade das agências para permitir amplo controle de sua 
atuação”. A partir de levantamento amplo do controle da regulação pelo TCU, os autores concluem que “o TCU 
está no jogo político e quer contribuir para a formulação das políticas públicas no setor de infraestrutura” 
(Agências Reguladoras e o Controle da Regulação pelo Tribunal de Contas da União. In PEREIRA NETO, Caio 
Mario da Silva; PINHEIRO, Luís Felipe Valerim. (Coord.). Direito da Infraestrutura – Volume 2. São Paulo: 
SaraivaJur, 2017). Sobre os poderes cautelares do TCU, ver GRUPO PÚBLICO DA FGV DIREITO SP/SBDP. 
Balanço crítico parcial de 2018. São Paulo, SP, 2018, p. 31. 
73 A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados – Controlador ou administrador? R. bras. De 
Dir. Público – RBDP | Belo Horizonte, ano 12, n. 47, out./dez. 2014, p. 209-230. Particularmente com relação à 
intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados, o autor afirma que: “Se há um risco de que o TCU 
esteja correto e que um dano se concretize, também há um risco de que o TCU esteja equivocado e que um 
projeto público relevante seja sobrestado. Nenhuma dessas situações pode ser excluída previamente, e não é 
razoável enxergar apenas um dos riscos e disto extrair consequências jurídicas preventivas. Ao contrário: 
havendo divergências entre instituições públicas e risco na adoção de quaisquer dos entendimentos, é preciso 
atentar para a solução prevista no direito para esta situação. E aqui parece claro que o direito autorizou que o 
entendimento do TCU se sobrepusesse ao entendimento da Administração Pública apenas na hipótese de atos 
administrativos já emitidos e após cumpridos alguns requisitos procedimentais específicos. Não há um poder 
geral do TCU de dizer o direito.” 
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Nesse cenário, entende-se que, a menos que efetivamente verificadas hipóteses que 

autorizem a excepcional intervenção dos órgãos de controle, nenhuma outra aprovação além 

da Anatel (e eventualmente do MCTIC, nas respectivas esferas de atribuição) deve ser 

necessária à execução dos projetos e compromissos tidos como prioritários, sob pena de restar 

comprometida toda a política nacional de banda larga, da qual o PERT é parte. 

De fato, independentemente do mérito das decisões eventualmente adotadas pelo 

controlador externo nos processos de fiscalização, riscos de frustração das diretrizes fixadas 

pelo Executivo por interferências indevidas, mesmo após a aprovação de projetos pelo órgão 

regulador, causariam insegurança jurídica e ineficiências, desencorajando terceiros de boa-fé 

potencialmente interessados na execução dos projetos a se submeterem ao processo de 

participação e negociação dos respectivos compromissos de investimento, tendo em vista, 

ainda, a disponibilidade de tempo e recursos geralmente envolvidos no processo de 

formatação e formalização dos instrumentos aplicáveis.74 

Compreender essas limitações é fundamental para a preservação do desenho 

institucional trazido pela Constituição, impedindo-se que interpretações ampliativas da 

competência do TCU venham a ferir a esfera de competência do administrador na definição e 

execução de políticas públicas.75 

Sendo assim, é essencial que se respeite o espaço de discricionariedade do gestor 

público, o que inclui, no caso da implementação da política nacional de telecomunicações 

pela Anatel, a elaboração do Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, a identificação 

dos projetos prioritários, a aprovação dos projetos selecionados, respectiva valoração e 

definição de diretrizes para a alocação de recursos eventualmente disponíveis. 

A ampliação da infraestrutura de banda larga, como visto, é fundamental para a 

habilitação dos eixos de desenvolvimento digital da economia nacional, que incluem temas 

como os da economia baseada em dados, dos dispositivos conectados e dos novos modelos de 

                                                 
74 Em sua dissertação de mestrado, Nara Carolina Merlotto aponta que um dos efeitos do modo como o controle 
é exercido pelo TCU “é a submissão das agências a uma forma de tutela do órgão de controle externo que, ao 
final, erode a estrutura funcional da regulação na medida em que a sua definição final passa a ser ditada pela 
Corte de Contas.” A atuação do Tribunal de Contas da União sobre as agências reguladoras: entre a 
independência e o controle. Dissertação (mestrado). Orientador: Professor Titular Dr. Floriano de Azevedo 
Marques Neto. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo, 2018, p. 165. 
75 “(...) caso o TCU pudesse usar todos os seus instrumentos de controle (inclusive os de intervenção direta) em 
fiscalizações mais amplas (que também abarcassem a atividade administrativa em geral), o órgão 
inevitavelmente deixaria de ser o que a Constituição expressa e inequivocamente disse que ele é (órgão de 
controle externo) e passaria a assumir funções que o Texto Constitucional não lhe conferiu – tornando-se, 
assim, administrador de segunda ordem, instância de revisão geral da administração” (ROSILHO, André 
Janjácomo. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. Tese de Doutorado. 
Orientador: Professor Titular Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. Universidade de São Paulo. Faculdade de 
Direito. São Paulo – SP. 2016.). 
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negócio viabilizados pelas tecnologias digitais, todos com alto potencial de transformação das 

cadeias produtivas e das relações sociais. 

Intervenções do TCU na esfera de autonomia própria da Anatel para a execução do 

plano nacional de banda larga, portanto, prejudicam toda a estratégia de transformação da 

economia digital, o objetivo de incremento da competitividade global do Brasil, com impactos 

no nível de atratividade do país para novos investimentos e na imagem brasileira no cenário 

internacional, e, consequentemente, o próprio desenvolvimento econômico e social. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada aponta que, apesar da posição institucional de respeito à 

discricionariedade do regulador, o TCU não se preocupa em explicitar, concretamente, os 

fatos jurídicos que o autorizariam a impor determinações ao órgão regulador ou a exercer 

poder cautelar.  

De fato, na quase totalidade dos casos de controle de atos expedidos pela Anatel no 

exercício de suas atividades-fim, o TCU não se preocupou em justificar o cabimento da 

expedição de determinações à Agência. Mesmo nos casos em que se extrai da respectiva 

motivação referências genéricas à existência de risco de ilegalidade, não há qualquer 

enfrentamento objetivo da questão da interferência no chamado jogo regulatório em si.  

Na prática, as decisões do TCU não explicam que se está diante do controle de ato 

discricionário da Anatel, não apontam a função exercida pela Agência no ato administrativo 

objeto do controle, não enfrentam o entendimento supostamente consolidado do próprio 

Tribunal de que atos discricionários somente produzirão determinações quando eivados de 

vício de legalidade.  

Falta ao Tribunal, em síntese, a adoção de um posicionamento mais firme e 

comprometido no sentido de identificar os fundamentos determinantes da hipótese de 

incidência da intervenção no caso concreto e, mais do que isso, apontar os fatos em razão dos 

quais se chegou à conclusão de que a imposição de determinação à Agência (e não de 

recomendação) era a solução jurídica mais adequada para o caso analisado. 

Especialmente num contexto de reforma do arranjo normativo e institucional das 

telecomunicações no Brasil, nos parece que um aumento do ônus argumentativo do TCU em 

relação ao controle externo de atos praticados em setores regulados dentre os parâmetros das 

políticas públicas definidas pelo Poder Executivo agregaria segurança jurídica, não apenas à 

atividade de controle, mas a todo o setor regulado. 
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