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INFORME Nº 29/2021/PRRE/SPR
PROCESSO Nº 53500.003997/2021-18
INTERESSADO: CONSELHO DIRETOR DA ANATEL - CD
1.

ASSUNTO

1.1.
Reavaliação da regulamentação de operacionalização da aplicação de recursos do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST).
1.2.

Item 28 da Agenda Regulatória para o biênio de 2021-2022

2.

REFERÊNCIAS

2.1.

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.

2.2.

Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT).

2.3.
Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000 - Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (FUST).
2.4.
Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019 - Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo
decisório e o controle social das agências reguladoras
2.5.

Lei nº 14.109, de 16 de dezembro de 2020 - Altera a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000.

2.6.
Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, regulamenta a análise de impacto regulatório,
de que tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e o art. 6º da Lei nº 13.848, de 25
de junho de 2019.
2.7.
Regulamento de Arrecadação de Receitas Tributárias, aprovado pela Resolução nº 729, de
19 de junho de 2020.
2.8.
2013.

Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de

2.9.
Regulamento de Operacionalização da Aplicação de Recursos do Fust, aprovado
pela Resolução nº 269, de 9 de julho de 2001.
2.10.
Resolução Interna Anatel nº 8, de 26 de fevereiro de 2021 - Aprova diretrizes para a
elaboração da Agenda Regulatória e para o processo de regulamentação no âmbito da Agência.
2.11.
Resolução Interna Anatel nº 9, de 2 de março de 2021 - Altera a Agenda Regulatória para o
biênio 2021-2022.
3.

ANÁLISE

3.1.
Trata-se de projeto incluído na Agenda Regulatória para o biênio de 2021-2022, conforme
Resolução Interna Anatel nº 9, de 2 de março de 2021 (SEI nº 6611683), para reavaliação da
regulamentação de operacionalização da aplicação de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações – FUST.
3.2.
Conforme Agenda Regulatória 2021-2022, a iniciativa foi prevista como urgente, tendo
como metas a elaboração de Relatório de Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) e proposta no 1º
Semestre de 2021, submissão à Consulta Pública no 2º Semestre de 2021, e aprovação final no 1º
Semestre de 2022.
3.3.
O contexto da presente iniciativa regulamentar é o advento da Lei nº 14.109, de 16 de
dezembro de 2020, a qual alterou a disciplina do Fust (Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000), em especial
para:
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a) alterar a finalidade do Fust, que passou a ser a de estimular a expansão, o uso e a
melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as
desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de
conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social;
b) prever que a administração do Fust caberá a um Conselho Gestor, vinculado ao
Ministério das Comunicações, constituído por representantes de órgãos do Poder
Executivo, da Anatel, das prestadoras e da sociedade civil;
c) atribuir ao Conselho Gestor as competências de: I - formular as políticas, as diretrizes
gerais e as prioridades que orientarão as aplicações do Fust; II - definir os programas,
projetos e atividades financiados com recursos do Fust, nos termos do art. 5º da Lei; III elaborar anualmente relatório de gestão, avaliando os resultados obtidos pelos
programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fust; IV - elaborar e
submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do
Fust, para inclusão no projeto de lei orçamentária anual, a que se refere o § 5º do art.
165 da Constituição Federal, considerando o disposto no art. 5º desta Lei, o atendimento
do interesse público, a redução das desigualdades regionais, a progressiva expansão das
redes de telecomunicações a todo o território nacional e a melhoria da qualidade dos
serviços de telecomunicações;
d) prever que o Fust terá como agentes financeiros o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), as caixas econômicas, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento e
demais instituições financeiras, que prestarão contas da execução orçamentária e
financeira do Fust ao Conselho Gestor;
e) alterar as competências da Anatel relativas ao Fust, que passam a ser: I acompanhar e fiscalizar os programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações
que aplicarem recursos do Fust; II - prestar apoio técnico ao Conselho Gestor nos
assuntos relacionados ao art. 5º desta Lei; V - submeter ao Conselho Gestor propostas
relativas a matérias de sua competência; III - arrecadar as receitas previstas nos incisos
III e IV do caput do art. 6º da Lei nº 9.998/ 2000.
3.4.
Neste Informe serão apresentadas informações sobre a instrução do presente projeto de
regulamentação, em conformidade com o Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº
612, de 29 de abril de 2013, e a Resolução Interna Anatel nº 8, de 26 de fevereiro de 2021, a qual
aprova diretrizes para a elaboração da Agenda Regulatória e para o processo de regulamentação no
âmbito da Agência.
I - Avaliação de Impacto Regulatório
3.5.
A edição de atos de caráter normativo da Agência rege-se pelo art. 42 Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos arts. 62 a 66 do Regimento Interno
da Anatel (RIA). Citados dispositivos determinam que as minutas de atos normativos a serem expedidos
pela Anatel dever-se-ão submeter às Consultas Pública e Interna, precedidas da devida Análise de
Impacto Regulatório (AIR), nos seguintes termos:
LGT
"Art. 42. As minutas de atos de caráter normativo serão submetidos à consulta pública, formalizada
por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões merecer exame e
permanecer à disposição do público na Biblioteca".
...........................................
RIA
"Art. 62. Os atos de caráter normativo da Agência serão expedidos por meio de Resoluções, de
competência exclusiva do Conselho Diretor, observado o disposto nos arts. 59 e 60, relativos aos
procedimentos de Consultas Pública e Interna, respectivamente.
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Parágrafo único. Os atos de caráter normativo a que se refere o caput, salvo em situações
expressamente justificadas, deverão ser precedidos de Análise de Impacto Regulatório". (Grifou-se)

3.6.
As etapas do processo de regulamentação foram descritas na Resolução Interna Anatel nº
8/2021, conforme art. 6º abaixo transcrito:
"Art. 6º O processo de regulamentação se inicia após a identificação e inclusão do Projeto de
Regulamentação na Agenda Regulatória, nos termos do Capítulo anterior, e contempla as seguintes
etapas, obrigatórias ou opcionais, em consonância com o disposto no Regimento Interno da Agência,
seguindo o fluxo do macroprocesso Gerir regulamentação, aprovado pelo Superintendente Executivo
(SUE), nos termos do inciso I do art. 3º da Portaria nº 1.117, de 14 de junho de 2019:
I - constituição de Equipe de Projeto;
II - realização de Tomada de Subsídios;
III - elaboração de Relatório de AIR;
IV - elaboração de proposta de regulamentação, caso necessário;
V - consultas internas e públicas sobre a Análise de Impacto Regulatório e a proposta de
regulamentação, se houver;
VI - deliberação pelas autoridades competentes; e,
VII - Monitoramento, por meio da Avaliação de Resultado Regulatório, da alternativa escolhida na
respectiva Análise de Impacto Regulatório.
§ 1º A SPR coordenará o processo de regulamentação.
§ 2º Nos casos em que o Regimento Interno também atribui competência regulamentar a respeito do
tema objeto de estudo a outra Superintendência, esta participará da coordenação do processo de
regulamentação em conjunto com a SPR."

3.7.
Uma vez aprovada a inclusão do presente projeto regulamentar na Agenda Regulatória
para o biênio 2021-2022, a Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) instou as áreas da
Anatel a compor a equipe de projeto (Memorando-Circular nº 3/2021/PRRE/SPR, SEI nº 6456676).
3.8.
Analisando-se as alterações promovidas pela Lei nº 14.109/2020, a equipe de projeto
observou que havia duas perspectivas que deveriam ser consideradas neste projeto: a das competências
da Anatel, e a da operacionalização do uso dos recursos do Fust. Estes, então, foram os temas objeto de
estudo da AIR, conforme Relatório SEI nº 6605794:
Temas Tratados no Relatório de AIR
nº do Tema

Nome do Tema

Tema 1

Competências da Anatel para operacionalização do uso dos recursos do Fust

Tema 2

Operacionalização do uso dos recursos do Fust

Subtema 2.1. Implementar, acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos do Fust
Subtema 2.2. Prestar apoio técnico e submeter propostas ao Conselho Gestor
Subtema 2.3. Arrecadar as receitas do Fust

3.9.
Para cada um dos temas e subtemas objeto de estudo, analisou-se a presença de um
problema regulatório, a identificação dos agentes afetados pelo eventual problema, a fundamentação que
demonstra a competência da Anatel para tratá-lo, os objetivos a serem alcançados, a identificação e
análise de alternativas para tratamento do problema e, considerando-se as vantagens e desvantagens de
cada uma delas, a indicação da alternativa mais adequada para cada um dos problemas identificados.
3.10.
Tem-se, assim, que o Relatório de AIR (SEI nº 6605794) atende ao disposto no Decreto nº
10.411, de 30 de junho de 2020:
"Art. 6º A AIR será concluída por meio de relatório que contenha:
I - sumário executivo objetivo e conciso, que deverá empregar linguagem simples e acessível ao
público em geral;
II - identificação do problema regulatório que se pretende solucionar, com a apresentação de suas
causas e sua extensão;
III - identificação dos agentes econômicos, dos usuários dos serviços prestados e dos demais afetados
pelo problema regulatório identificado;
IV - identificação da fundamentação legal que ampara a ação do órgão ou da entidade quanto ao
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problema regulatório identificado;
V - definição dos objetivos a serem alcançados;
VI - descrição das alternativas possíveis ao enfrentamento do problema regulatório identificado,
consideradas as opções de não ação, de soluções normativas e de, sempre que possível, soluções não
normativas;
VII - exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas, inclusive quanto aos seus custos
regulatórios;
VIII - considerações referentes às informações e às manifestações recebidas para a AIR em eventuais
processos de participação social ou de outros processos de recebimento de subsídios de interessados
na matéria em análise;
IX - mapeamento da experiência internacional quanto às medidas adotadas para a resolução do
problema regulatório identificado;
X - identificação e definição dos efeitos e riscos decorrentes da edição, da alteração ou da revogação
do ato normativo;
XI - comparação das alternativas consideradas para a resolução do problema regulatório
identificado, acompanhada de análise fundamentada que contenha a metodologia específica
escolhida para o caso concreto e a alternativa ou a combinação de alternativas sugerida,
considerada mais adequada à resolução do problema regulatório e ao alcance dos objetivos
pretendidos; e
XII - descrição da estratégia para implementação da alternativa sugerida, acompanhada das formas
de monitoramento e de avaliação a serem adotadas e, quando couber, avaliação quanto à
necessidade de alteração ou de revogação de normas vigentes.
Parágrafo único. O conteúdo do relatório de AIR deverá, sempre que possível, ser detalhado e
complementado com elementos adicionais específicos do caso concreto, de acordo com o seu grau
de complexidade, abrangência e repercussão da matéria em análise."

3.11.
Em conformidade com as conclusões das análises realizadas, para o Tema 1 propõem-se
alterações ao RIA, de modo a compatibilizar as competências dos órgãos da Anatel com aquelas
constantes da recém alterada Lei do Fust.
3.12.
Para o Subtema 2.1., propõe-se a revogação do Regulamento de Operacionalização da
Aplicação de Recursos do Fust, aprovado pela Resolução nº 269, de 9 de julho de 2001, e a aplicação de
regras gerais sobre acompanhamento e fiscalização dos serviços de telecomunicações ao
acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos do Fust.
3.13.
Com relação ao subtema 2.2., não foram identificados problemas relacionados à prestação
de apoio técnico e submissão de propostas ao Conselho Gestor do Fust. Isso porque, a despeito de se
estar diante de novas atividades atribuídas à Anatel, não é necessário alterar o arcabouço regulamentar
para viabilizar o seu desempenho.
3.14.
Quanto ao subtema 2.3., propõe-se alterar o Regulamento de Arrecadação de Receitas
Tributárias, aprovado pela Resolução nº 729, de 19 de junho de 2020, para prever a aplicação do desconto
à Contribuição para o Fust de que trata o art. 6º-A da Lei do Fust.
II - Realização de Consulta Interna
3.15.
Conforme art. 60 do Regimento Interno da Anatel (RIA), as propostas de atos normativos
devem ser submetidas a Consulta Interna, quando poderão receber críticas e sugestões dos servidores da
Anatel.
"Art. 60. A Consulta Interna tem por finalidade submeter minuta de ato normativo, documento ou
matéria de interesse relevante, a críticas e sugestões dos servidores da Agência.
§ 1º A Consulta Interna será realizada previamente ao encaminhamento da proposta de Consulta
Pública ao Conselho Diretor, com prazo fixado pela autoridade competente, devendo ser juntada aos
autos do processo a que se refere.
§ 2º A Consulta Interna poderá, justificadamente, ser dispensada quando a sua realização impedir ou
retardar a deliberação de matéria urgente.
§ 3º A Consulta Interna poderá ser realizada independentemente de realização de Consulta Pública.
§ 4º As críticas e as sugestões encaminhadas e devidamente justificadas deverão ser consolidadas
em documento próprio, anexado aos autos do processo administrativo, contendo as razões para sua
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adoção ou rejeição."

3.16.
A minuta de Resolução (SEI nº 6667211) foi submetida à Consulta Interna nº 907, de 7 a 13
de abril de 2021, não tendo sido apresentadas contribuições (Relatório em anexo - SEI nº 6766649).
III - Proposta de Consulta Pública
3.17.
A realização de Consulta Pública é uma exigência do processo normativo da Agência,
oportunidade na qual a sociedade tem conhecimento e se manifesta sobre proposta de regulamentação.
É o que dispõe o art. 59 do RIA:
"Art. 59. A Consulta Pública tem por finalidade submeter minuta de ato normativo, documento ou
matéria de interesse relevante, a críticas e sugestões do público em geral.
§ 1º A Consulta Pública pode ser realizada pelo Conselho Diretor ou pelos Superintendentes, nas
matérias de suas competências.
§ 2º A Consulta Pública será formalizada por publicação no Diário Oficial da União, com prazo não
inferior a 10 (dez) dias, devendo as críticas e as sugestões serem apresentadas conforme dispuser o
respectivo instrumento deliberativo.
§ 3º A divulgação da Consulta Pública será feita também na página da Agência na Internet, na
mesma data de sua publicação no Diário Oficial da União, acompanhada, dentre outros elementos
pertinentes, dos seguintes documentos relativos à matéria nela tratada:
I - informes e demais manifestações das áreas técnicas da Agência;
II - manifestações da Procuradoria, quando houver;
III - análises e votos dos Conselheiros;
IV - gravação ou transcrição dos debates ocorridos nas Sessões ou Reuniões em que a matéria foi
apreciada;
V - texto resumido que explique de forma clara e suficiente o objeto da consulta.
§ 4º As críticas e as sugestões encaminhadas e devidamente justificadas deverão ser consolidadas
em documento próprio a ser enviado à autoridade competente, anexado aos autos do processo
administrativo da Consulta Pública, contendo as razões para sua adoção ou rejeição, e permanecerá
à disposição do público na Biblioteca e na página da Agência na Internet.
§ 5º Os pedidos de prorrogação de prazo de Consulta Pública serão decididos pelo Superintendente
nas matérias de sua competência e, aqueles relativos a matérias sob a competência do Conselho
Diretor, distribuídos ao Conselheiro Relator do processo submetido à Consulta Pública, exceto
quando a ausência deste prejudicar a análise tempestiva do pedido, caso em que deverá ser
realizado sorteio da matéria, nos termos do art. 9º deste Regimento.
§ 6º Na fixação dos prazos para a apresentação de críticas e sugestões às Consultas Públicas, a
Agência deverá considerar, entre outros, a complexidade, a relevância e o interesse público da
matéria em análise."

3.18.
Ressalta-se que deverão ser colocados à disposição do público os documentos que
fundamentaram a presente proposta, juntamente com as minutas de atos normativos.
3.19.
Destaca-se que, de acordo com o §2º do artigo 9º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de
2019, Lei das Agências Reguladoras, a Consulta Pública "terá duração mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias, ressalvado caso excepcional de urgência e relevância, devidamente motivado".
3.20.
Considerando-se o disposto no art. 39, § 2º, do RIA, o presente processo deve ser
encaminhado para manifestação da PFE/ Anatel quanto à proposta de Consulta Pública e,
posteriormente, encaminhado ao Conselho Diretor para deliberação.
4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

4.1.

Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR) (SEI nº 6605794).

4.2.

Relatório da Consulta Interna nº 907/2021 (SEI nº 6766649).

4.3.

Minuta de Resolução - sem marcas (SEI nº 6667211).

4.4.

Minutas de Resolução - com marcas (SEI nº 6766521).
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4.5.

Minuta de Consulta Pública (SEI nº 6766416).

5.

CONCLUSÃO

5.1.
Propõe-se o envio da presente proposta à Procuradoria Federal Especializada junto à
Anatel (PFE/Anatel) e, posteriormente, ao Conselho Diretor, para deliberação.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Roberto de Lima, Superintendente de
Planejamento e Regulamentação, Substituto(a), em 14/04/2021, às 08:13, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Campos Moraes, Assessor(a), em 14/04/2021,
às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº
912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por João Marcelo Azevedo Marques Mello da Silva,
Superintendente de Controle de Obrigações, Substituto(a), em 14/04/2021, às 15:31, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Wilson Diniz Wellisch, Superintendente de Fiscalização,
em 14/04/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Rodrigo de Moura, Especialista em Regulação, em
15/04/2021, às 07:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da
Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Esdras Hoche dos Santos e Silva, Gerente de Finanças,
Orçamento e Arrecadação, em 15/04/2021, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Isadora Moreira Firmino, Superintendente de
Administração e Finanças, em 15/04/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Fabricio Leopoldo Oliveira Katavatis Neves, Assessor(a),
em 15/04/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Renata Blando Morais da Silva, Coordenador de Processo,
em 15/04/2021, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Leticia Barbosa Pena Elias Jacomassi, Assessor(a), em
15/04/2021, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da
Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Gerente de
Universalização e Ampliação do Acesso, em 15/04/2021, às 15:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Mitsuake Hirayama, Coordenador de Processo,
em 15/04/2021, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II,
da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em http://www.anatel.gov.br/autenticidade,
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informando o código verificador 6667214 e o código CRC C733B490.
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