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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

Trata-se de Plano de Trabalho que objetiva descrever as ações realizadas pela Anatel em 
cumprimento às determinações contidas no item 9.3.3 do Acórdão nº 1.864/2012 – TCU – Plenário, 
o qual delibera acerca de relatório de monitoramento do cumprimento das determinações e 
recomendações exaradas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU). 

O Plenário daquele Tribunal determina, no referido item, que a Anatel encaminhe, no 
prazo de trinta dias, Plano de Trabalho, incluindo-se as áreas responsáveis, metas e ações, para 
atendimento das determinações constantes dos subitens 9.1.6.1, 9.1.6.3 e 9.1.6.4 do Acórdão 
2.109/2006-TCU-Plenário, com prazo limite de cento e oitenta dias, contados da ciência do 
acórdão, para cumprimento dessas determinações. 

Os subitens 9.1.6.1, 9.1.6.3 e 9.1.6.4 do Acórdão 2.109/2006-TCU-Plenário seguem 
abaixo transcritos: 

9.1. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que:  

(...) 

9.1.6. com fulcro no art. 3º da Lei 9.572/1997, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contado da ciência deste acórdão, diretrizes para promoção de uma 
política de informação e educação dos usuários de telecomunicações, que contemplem, 
prioritariamente, os seguintes aspectos:  

(...) 

9.1.6.1 – maior participação dos usuários nas decisões regulatórias da Anatel; 

(...) 

9.1.6.3 – a disseminação dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das prestadoras 
relativamente a esses serviços; 

9.1.6.4 – política de incentivo à criação de conselho de usuários junto às prestadoras dos 
principais serviços de telecomunicações e política de educação dos participantes desses 
conselhos. 

Cabe ressaltar que as determinações do TCU ora tratadas já foram atendidas em grande 
parte por diversas medidas desenvolvidas pela Anatel que serão detalhadas nos capítulos seguintes 
deste Plano.  

Nesse sentido, destacam-se medidas institucionais que conferem maior transparência 
aos atos da Agência, como a revisão do Regimento Interno1; o acesso pelo público em geral aos 
documentos e informações acostados em Procedimentos de Apuração de Descumprimento de 

                                                 
1 A proposta de alteração do Regimento Interno da Anatel foi submetida a comentários do público em geral por meio da 
Consulta Pública nº 20, de 4 de maio de 2012, no período de 8/5 a 9/9/12, tendo recebido via sistema interativo 1.302 
contribuições. 
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Obrigações (Pados); as transmissões ao vivo das reuniões do Conselho Diretor, bem como dos 
sorteios dos relatores dos processos transmitidos por meio da internet, além do ingresso da Agência 
em redes sociais – o detalhamento dessas últimas ações consta nos capítulos 2 e 3 a seguir descritos 
neste Plano. 

Outras medidas são contínuas, haja vista fazerem parte do próprio papel de órgão 
regulador, e são frequentemente atualizadas conforme a dinâmica do setor e das demandas da 
sociedade. 

O procedimento de elaboração e de revisão da regulamentação é contínuo no âmbito da 
Agência e tem buscado, cada vez mais, incentivar a participação da sociedade. Como forma de 
possibilitar a participação dos usuários nesse procedimento, os textos propostos são submetidos à 
Consulta Pública.  

As consultas públicas têm como objetivo submeter minuta de ato normativo, documento 
ou assunto de interesse relevante a comentários e sugestões do público em geral e são importante 
espaço para a participação da sociedade no processo de regulamentação. Por meio de sistema 
interativo disponível no portal da Agência na internet2, a Anatel recebe contribuições de todo o 
País. Todas as contribuições recebidas são analisadas e respondidas pela Agência, e 
disponibilizadas na página da Anatel no Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública – 
SACP, em até 30 (trinta) dias após a publicação do Regulamento no Diário Oficial da União. Dessa 
maneira, eliminam-se dificuldades relacionadas a distâncias geográficas, facilitando a participação 
de toda a sociedade. Complementarmente, durante o período da Consulta Pública são aceitas 
também contribuições por carta, fax ou correio eletrônico. 

Quanto ao SACP, destaca-se a funcionalidade de envio de mensagem eletrônica aos 
interessados previamente cadastrados por meio do sítio da Anatel, informando cada nova Consulta 
Pública inserida no Sistema, ampliando-se a divulgação. E, ainda, observa-se que é disponibilizada 
no SACP uma Exposição de Motivos, contendo explicação sobre a norma em Consulta, de modo a 
facilitar o seu entendimento pela sociedade, que nem sempre tem familiaridade com os temas da 
regulamentação de telecomunicações. 

O quadro a seguir demonstra que a Anatel está atenta à questão, pois a evolução do 
número de consultas públicas realizadas durante o período de 1999 até meados de 2012, bem como 
do quantitativo de contribuições recebidas, comprovam o aumento contínuo da participação da 
sociedade na elaboração dos normativos editados pela Agência. 

Cabe ressaltar que as oscilações observadas no número de consultas realizadas e o 
número de contribuições recebidas estão correlacionadas com épocas de maior intensidade 
regulatória, tais como nas renovações dos contratos de concessão, revisão do Plano de Metas de 
Universalização e planos de metas de qualidade dos serviços de telecomunicações. 

                                                 
2 Disponível em http://sistemas.anatel.gov.br/sacp/. 
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Consultas Realizadas x Contribuições recebidas 

Ano 
Nº de Consultas 

Públicas Realizadas 
Contribuições 

Recebidas 

1999 17 924 

2000 83 4.397 

2001 67 2.922 

2002 97 4.158 

2003 61 1.936 

2004 105 4.230 

2005 70 5.289 

2006 96 3.475 

2007 78 1.326 

2008 52 3.261 

2009 47 3.124 

2010 54 3.864 

2011 62 8.501 

2012* 36 2.608 

TOTAL 925 50.015 

Tabela 1.1 - Consultas Realizadas x Contribuições recebidas até junho/2012. 

Assuntos de maior relevância para usuários e para o setor são discutidos com a 
sociedade também por meio de audiências públicas, que têm sua realização amplamente divulgada. 
Nessa oportunidade, as matérias de interesse geral são debatidas ou apresentadas oralmente, sendo o 
registro da audiência arquivado na Biblioteca da Agência para conhecimento do público em geral. 

O quadro a seguir demonstra, também, o expressivo aumento da participação da 
sociedade nas audiências públicas realizadas pela Agência durante os últimos exercícios. 

Audiências Públicas 
Nº de participantes 

2008 2009 2010 2011 

Empresa privada 259 149 418 418 

Empresa pública 9 2 30 41 
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Audiências Públicas 
Nº de participantes 

2008 2009 2010 2011 

Entidade de classe 50 52 41 75 

Entidade de defesa do 

consumidor 
16 17 39 71 

Administração pública 

direta federal, estadual 

ou municipal. 

91 232 188 167 

Outro 52 148 41 81 

TOTAL 477 600 757 853 

Tabela 1.2 - Histórico de participação em Audiências Públicas. 

Ainda com relação à participação dos usuários nas decisões regulatórias da Anatel, cabe 
destacar decisão da Anatel, de grande relevância para a sociedade, que consistiu na aplicação de 
medida cautelar às operadoras do Serviço Móvel Pessoal – SMP, em julho de 2012, a qual se 
pautou em uma análise sistêmica dos dados referentes às reclamações sobre completamento e 
reparo registrado na Assessoria de Relações com os Usuários (ARU), no período de janeiro de 2011 
a junho de 2012. Foi feita uma análise do total de reclamações por UF, normalizado pelo número de 
acessos de cada prestadora em junho de 2012. O resultado da prestadora com o pior índice relativo 
em cada estado foi: 

i. TIM: Acre – AC; Alagoas – AL; Bahia – BA; Ceará – CE; Distrito Federal – 
DF; Espírito Santo – ES; Goiás – GO; Maranhão – MA; Minas Gerais – MG; 
Mato Grosso – MT; Pará – PA; Paraíba – PB; Pernambuco – PE; Piauí – PI; 
Paraná – PR; Rio de Janeiro – RJ; Rio Grande do Norte – RN; Rondônia – RO e 
Tocantins – TO; 

ii.  CLARO: Santa Catarina - SC; Sergipe – SE e São Paulo – SP; 

iii.  OI: Amazonas – AM; Amapá – AP; Mato Grosso do Sul - MS; Roraima – RR e 
Rio Grande do Sul – RS. 

Em seguida, foi realizada uma ponderação do quanto a prestadora com pior resultado 
em cada Unidade Federativa (UF) estava acima da média das outras três ofensoras, de maneira 
percentual. 

A paralisação de uma única prestadora, a qual apresentasse piores índices em cada UF 
visaria possibilitar que o Usuário permanecesse com a possibilidade de ingressar na base do SMP, 
de forma que a medida adotada pela Agência não viesse a acarretar um ônus que seria suportado 
pela sociedade de forma geral. 
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Assim, a análise foi comparativa, não havendo um patamar fixo a partir do qual o 
serviço passasse a ser considerado com uma prestação crítica. 

Foi determinado que as prestadoras apresentassem Plano Nacional de Ação de Melhoria 
da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), detalhado por UF, no prazo de até 30 dias, contendo 
medidas capazes de garantir a qualidade do serviço e das redes de telecomunicações, em especial 
quanto ao completamento e à interrupção de chamadas e ao atendimento aos usuários. Novas 
vendas só foram permitidas após análise e aprovação, pela Anatel, do Plano apresentado. 

As demais prestadoras não foram proibidas de comercializar em nenhuma UF, mas 
também tiveram que apresentar o Plano Nacional de Ação de Melhoria. 

A partir dessa medida sistêmica, buscou-se que as prestadoras do SMP iniciassem um 
processo de melhora rápido da qualidade efetivamente percebida pelo usuário, de forma a tornar o 
SMP prestado aderente ao crescimento da demanda do país por serviços de telecomunicações e, 
principalmente, ao crescimento de sua base de usuários. Assim, o foco principal é que a atuação das 
prestadoras do SMP esteja voltada para o incremento de sua planta de usuários, diretamente 
proporcional à evolução de sua capacidade. 

Os documentos relacionados a essa medida podem ser obtidos na página da Anatel na 
internet, por meio dos links: 
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecialPesquisa.do?acao=&tipoConteudoHtml=1&codN
oticia=26085 e http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecial.do?acao=&codItemCanal=1792 

No tocante à disseminação dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das 
prestadoras relativamente a esses serviços, a Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social da 
Anatel (APC) divulga rotineiramente informações, em diversas frentes como destacado a seguir: 

iv. publicação diária no portal da Anatel na internet de notícias sobre novos 
regulamentos, audiências e consultas públicas, sorteios de relatorias e reuniões 
deliberativas, além de outros acontecimentos de interesses da sociedade; 

v. elaboração de cartilhas sobre direitos e deveres dos usuários, que são 
distribuídas em meio físicos e disponibilizadas para download e impressa no 
portal da Agência na internet; 

vi. disseminação de informações de utilidade pública por meio dos perfis “Anatel 
Informa” no Facebook e no Twitter, redes sociais de grande relevância e 
capilaridade; 

vii.  participação de representantes da Anatel em eventos nos quais a Agência pode 
esclarecer dúvidas e apresentar seus pontos de vista à sociedade. 
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Em 2010 a Anatel aprovou o Plano de Ação Pró-Usuários3 o qual definiu ações a serem 
realizadas no sentido de fortalecer a participação social nas atividades regulatórias. O documento 
consolidou os diversos esforços que vinham sendo desenvolvidos na Anatel e conferiu mais clareza 
às ações destinadas à proteção dos direitos do consumidor de telecomunicações, além de propor 
novas iniciativas. 

O Plano tem como objetivo principal aperfeiçoar e ampliar as ações de proteção dos 
direitos do consumidor por meio de política específica que promova o fortalecimento da cultura 
interna em prol do consumidor, as parcerias com instituições, a transparência e a participação da 
sociedade no processo regulatório. 

Para a elaboração do Plano, foram considerados os desafios impostos à Agência 
identificados pelos seus interlocutores e por análises realizadas internamente, bem como as 
diretrizes do Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil 
(PGR); os temas debatidos no Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações 
(Cdust); as interações da Anatel com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
(DPDC), Procons e Ministério Público da União (MPU); os resultados do Acordo de Cooperação 
Técnica da Anatel com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) desenvolvido desde 
2008; e outras ações em desenvolvimento na Anatel. 

A implementação do Plano teve início em 2010 com um ciclo de workshops e 
capacitações de Procons e outros órgãos de defesa dos consumidores em Rio Branco/AC, 
Goiânia/GO, Recife/PE e São Paulo/SP. 

Outra forma de atuação da Agência na disseminação dos direitos e deveres dos usuários 
e das obrigações das prestadoras são os procedimentos de acompanhamento e controle realizados 
pelas áreas técnicas.  

Cita-se como exemplo dessa atividade, a avaliação realizada pela Superintendência de 
Serviços Públicos (SPB), no ano de 2009, acerca dos problemas de cobrança indevida nas faturas 
dos usuários do STFC que identificou como principal causa para a grande quantidade de 
reclamações, a existência de falha nas informações prestadas pelas concessionárias do serviço aos 
usuários. 

Assim, com objetivo de coibir tais irregularidades foi expedido o Despacho nº 
1.529/2009/PBCPA/PBCP/SPB, de 6 de março de 2009. Por meio desse expediente determinou-se 
às concessionárias STFC que 

i. passassem a fazer constar de forma destacada, no anverso dos documentos de cobrança 
mensalmente emitidos, o nome comercial do Plano de Serviço do STFC contratado e o 
seu número de homologação (em se tratando de Plano Alternativo); 

ii.  emitissem comunicado a ser divulgado no verso do documento de cobrança mensal, por 6 
(seis) meses consecutivos, com o seguinte texto:  

                                                 
3 Aprovado pela Portaria nº 1.160, de 4 de novembro de 2010. 
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‘COMUNICADO IMPORTANTE:  

Visando facilitar o conhecimento das regras do seu serviço telefônico, todos os seus 
documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de 
serviço local e longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre cobrança 
e outras regras dos planos acesse... [inserção do site da Prestadora] ou ligue para... 
[inserção do código de acesso do serviço de informação ao assinante].’ 

iii.  apresentassem relação de links específicos para o acesso direto na Internet de cada um 
dos planos de serviço em comercialização, com valores atuais e promoções; 

iv. apresentassem proposta de Prestação de Utilidade e Comodidade – PUC, cujo objeto 
fosse o fornecimento de comparativo de valores entre o plano alternativo específico 
contratado pelo assinante e o plano básico de serviços (pelo período de três meses 
anteriores à solicitação, devendo constar do comparativo os valores que o assinante 
pagaria, caso fosse contratante do plano básico). 

No período subsequente à expedição do referido Despacho e após interações entre 
concessionárias e Anatel, constatou-se que algumas das medidas determinadas, por apresentarem 
alta complexidade, implicavam prazo de implementação maior que o inicialmente fornecido.  

Assim, foi necessária a edição de novo despacho decisório, adequando as determinações 
constantes do Despacho nº 1.529/2009-SPB. Em 4 de novembro de 2009, exarou-se o Despacho nº 
8.024/2009/PBCPA/PBCP/SPB, que além da alteração de prazos apresentou mais uma 
determinação quanto à prestação de informações aos usuários. Transcreve-se:  

i. Determinar que na primeira fatura emitida após a disponibilização da PUC 
comparativa, as Concessionárias Locais iniciem a divulgação da seguinte mensagem em 
seu documento de cobrança, por 3 (três) meses consecutivos: 

COMUNICADO IMPORTANTE: 

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos 
critérios tarifários do plano básico. Para maiores informações entre em contato com a 
(nome da Concessionária), ou com a Anatel (133). 

Visando a verificar o cumprimento do referido despacho, a Anatel solicitou 
comprovação de seu cumprimento por parte das operadoras. Vale observar que todas as 
concessionárias atenderam à solicitação e que o cumprimento das determinações foi demonstrado 
por meio de documentos carreados aos autos do Procedimento Administrativo nº 
53500.009722/2008. 

Importante destacar que, além das medidas acima referidas, a SPB continuou a 
acompanhar a adequação da publicidade dos Planos Alternativos de Serviço na internet, mediante o 
processo administrativo nº 53500.026316/2010.  

Após análise das informações constantes nos sítios das concessionárias, de 
manifestações de entidades de defesa do consumidor, de entes políticos e dos Ministérios Públicos 
Estaduais e Federais, bem como de reclamações registradas no sistema Focus da Anatel, concluiu-
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se que as informações a respeito dos planos de serviço oferecidos estavam dispostas de forma não 
satisfatória nos sítios eletrônicos das concessionárias do STFC. 

Considerando a necessidade de corrigir tal situação, e com vistas a proteger o direito 
dos usuários de eventuais lesões, foi proferido nos autos do processo acima citado o Despacho 
Cautelar nº 4.348/2011-SPB, de 3 de junho de 2011. Seu objetivo é disciplinar o correto 
atendimento às disposições da norma do art. 41, § 5º do Regulamento do STFC, aprovado pela 
Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 20054. De seu teor, destacamos que foi determinado às 
concessionárias do STFC, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento de 
notificação do Despacho, para dar cumprimento e comprovar perante a Anatel a adoção de 
obrigação de fazer que consista em apresentar em seu sítio na Internet todos os planos de serviços 
ofertados, atendendo aos seguintes critérios:  

a) a página, aba ou quadro que remeta especificamente ao STFC deverá apresentar link 
com os dizeres “Planos de serviço em vigor”, grafados com fonte de tamanho 12, no 
mínimo, e deverá estar visível sem a necessidade de paginação;  

b) ao clicar no referido link, o usuário deverá ser direcionado para página que contenha 
dois links com os dizeres “Lista planos por Nome” e “Lista planos por número Anatel”, 
grafados com fonte de tamanho 12, no mínimo;  

c) ao clicar no primeiro link, o usuário deverá ser direcionado para página que liste os 
planos alternativos de serviço em ordem alfabética, logo após os planos “básico”, 
“Pasoo” e “AICE”. Cada plano de serviço deverá ser acompanhado pelo seu número de 
registro na Anatel, na seguinte forma: nome do plano – número;  

d) ao clicar no segundo link, o usuário deverá ser direcionado para página que liste os 
planos alternativos de serviço em ordem de numeração de registro na Anatel, logo após 
os planos “básico”, “Pasoo” e “AICE”. Cada plano de serviço deverá ser acompanhado 
pelo seu nome comercial, na seguinte forma: número – nome do plano;  

e) a listagem de planos de serviço deve apresentar todos os planos homologados e não 
extintos da respectiva prestadora;  

f) os planos em processo de extinção deverão ser apresentados com os dizeres “em 
extinção” entre parênteses, logo após a denominação/número do plano;  

g) ao clicar em um dos planos disponíveis, deve ser apresentado detalhado descritivo do 
plano, acompanhado das tarifas em vigor; 

Nesse sentido, e visando a ratificar as determinações contidas no Despacho Cautelar nº 
4.348/2011-SPB, acima mencionado, foi exarado o Despacho Cautelar nº 4.065/2012-
PBCPA/PBCP/SPB, de 4 de junho de 2012, com o intuito de tornar acessível e objetiva as 
informações sobre os planos de serviço aos usuários. 

                                                 
4 Art. 41. A prestadora deve dar ampla publicidade a seus planos de serviço e PUC, nas localidades de prestação, com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias do início da comercialização ou da implementação de alteração. 

(...) 

§ 5º As informações referentes aos planos de serviço e PUC devem estar disponíveis de forma integral no sítio da 
prestadora na Internet, nas lojas de atendimento pessoal e PST. 
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Destaca-se que a essas medidas de disciplinar o melhor cumprimento de disposições 
regulamentares acerca da informação a ser prestada aos usuários, soma-se a autuação e instrução de 
Pados referentes aos temas “prestação de informações” e “cobrança”, uma vez verificada, 
sistemática ou pontualmente, qualquer irregularidade praticada pelas concessionárias. 

Ainda no âmbito do serviço prestado em regime público, cumpre relatar a atuação da 
SPB em conjunto com a Superintendência de Universalização (SUN) para divulgação da política 
pública do AICE. 

O art. 8º, do Plano Geral de Metas de Universalização, aprovado pelo Decreto n° 7.512, 
de 30 de junho de 2011, previu o Acesso Individual Classe Especial (AICE), que veio a 
normatizado pelo Regulamento AICE do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do 
público em geral (STFC), prestado em regime público, aprovado pela Resolução no 586, de 5 de 
abril de 2012. 

Por meio do Ato nº 2.979/SPB/SUN, 28 de maio de 2012, publicado no D.O.U. de 1º de 
junho de 2012, a Anatel determinou amplas medidas de divulgação na Internet, nos setores de 
atendimento pessoal e atendimento telefônico, determinando, ainda, o encaminhamento de mala 
direta contendo as seguintes informações:  

a) A comunicação via mala direta deve ser encaminhada aos Assinantes cadastrados em até 
30 (trinta) dias a partir da data de publicação deste Ato pela Anatel, segmentada por 
faixa de renda familiar. 

b) O material de divulgação sobre o AICE, tal como descrito acima, deve expor claramente 
a estrutura tarifária, as datas de implementação e os requisitos para a contratação do 
serviço, cobrindo minimamente: 

i. valor da habilitação;  

ii. valor da assinatura mensal, incluindo a franquia de 90 minutos; 

iii. valor do minuto excedente local; 

iv. valores dos minutos para outros serviços de telecomunicações e longa distância e 

v. forma de tarifação. 

c) A comunicação deve indicar que maiores detalhes podem ser obtidos no Centro de 
Atendimento Telefônico (seguido de número telefônico deste), no sítio na Internet e nos 
Setores de Atendimento presenciais da Concessionária. 

Relativamente ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) e ainda sobre a disseminação dos 
direitos e deveres dos usuários e das obrigações das prestadoras, destacam-se as seguintes medidas 
adotadas pela Superintendência de Serviços Privados (SPV): 

a) obrigação, imposta por meio do Regulamento do SMP, aprovado pela Resolução 
nº 477, de 7 de agosto de 2007, de as prestadoras deste serviço manterem, nas 
dependências dos Setores de Atendimento, em local visível e de fácil acesso ao 
público em geral, quadro com resumo dos direitos dos Usuários, seguindo 
padronização da Anatel. 
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b) envio do Ofício Circular nº 39/2012-PVCPR/PVCP, de 21 de junho de 2012, 
referente ao envio de SMS de cunho publicitário pelas prestadoras do SMP, 
obrigando estas a:  

i. adequarem os regulamentos de suas promoções ao regramento 
previsto do Regulamento do SMP (envio deste tipo de mensagem 
depende de consentimento prévio do usuário); e 

ii.  realizarem campanha de limpeza da base legada, realizando campanha 
informativa de 20/7/2012 a 20/9/2012 e possibilitando que os usuários 
optem pelo não recebimento deste tipo de mensagem. Esta ação, de 
maneira macro, visa também disseminar aos usuários o seu direito de 
somente receber mensagens de cunho publicitário de sua prestadora 
com seu consentimento prévio. 

É importante destacar que, na constante evolução da regulamentação, o tema da 
disseminação dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das prestadoras está sempre 
presente. Como exemplo, pode ser citado o Regulamento do SMP que se encontra em processo de 
revisão, tendo sido estudadas e propostas medidas nesse sentido: 

i. Simplificação dos planos de serviços, tornando mais claras as informações aos 
usuários no momento da contratação e possibilitando, assim, mais conhecimento 
e fiscalização destes quanto ao exercício de seus direitos. 

ii.  Ampliação dos canais de atendimento da prestadora tendo em vista o novo 
cenário das telecomunicações no Brasil (por exemplo, por meio da internet), 

iii.  Estabelecimento de medidas de acessibilidade a deficientes visuais, auditivos 
e/ou da fala, garantindo a possibilidade que estes tenham acesso a seus direitos e 
possam, assim, cobrá-los perante as prestadoras ou órgãos de proteção e defesa 
dos consumidores. 

Com relação à política de incentivo à criação de conselho de usuários junto às 
prestadoras dos principais serviços de telecomunicações, cabe ressaltar que esta se deu 
primeiramente por meio da regulamentação do STFC, visto que tanto o Contrato de Concessão 
quanto o Regulamento do STFC previam a criação destes órgãos.  

Assim, em 2008, por força do Regulamento de Conselho de Usuários do STFC, 
aprovado pela Resolução nº 490, de 24 de janeiro de 2008, cada prestadora do STFC com Poder de 
Mercado Significativo (PMS) teve que implantar pelo menos um conselho a cada dois milhões de 
acessos fixos em serviço em cada setor do Plano Geral de Outorgas (PGO) em que detenha PMS. 

Os Conselhos de Usuários do STFC têm caráter consultivo e desenvolvem trabalhos 
para orientação, análise e avaliação dos serviços e da qualidade do atendimento ofertados pelas 
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prestadoras. Os conselhos também trabalham no desenvolvimento de propostas de melhorias dos 
serviços prestados. Cada um deles é composto por até 12 membros eleitos, sendo seis representantes 
de entidades que tenham em seu objeto características de defesa dos usuários e seis representantes 
de usuários. Ao final de 2011, 43 conselhos estavam em funcionamento, como detalhado na tabela a 
seguir:  

Quantidade

27

8

4

1

3

43Total

Embratel

Sercomtel

CTBC Telecom

Telefônica

Oi

Grupo

 
Tabela 1.3 - Conselhos de usuários por concessionária do STFC. 

Desde 2008, as discussões dos conselhos têm contribuído no trabalho de atualização da 
regulamentação. Nesse período, várias proposições de iniciativas dos conselhos visando à melhoria 
da qualidade da prestação dos serviços foram atendidas pelas prestadoras, tais como: 

i. palestras educativas sobre o STFC em escolas; 

ii.  melhor posicionamento do plano básico do STFC na página da prestadora na 
internet; 

iii.  implantação de conta em Braille para deficientes visuais; 

iv. melhor posicionamento do código de barras nas contas telefônicas; 

v. divulgação sobre a existência dos conselhos de usuários em contas 
telefônicas; 

vi. parceria com a guarda municipal para informação de danos a Telefones de 
Uso Público (TUP); 

vii.  conservação e melhoria de TUPs; 

viii.  melhoria nas loja de atendimento; 

ix. melhoria das páginas das prestadoras na Internet; 

x. elaboração de cartilhas educativas sobre os serviços de telecomunicações para 
os usuários. 

Como forma de acompanhamento das atividades dos conselhos de usuários, a Gerência 
de Acompanhamento da Satisfação dos Usuários (PBOAS) mantém contato permanente com os 
membros dos Conselhos respondendo eventuais dúvidas acerca do STFC e do funcionamento 
daqueles órgãos. A referida Gerência também divulga aos Conselhos relatórios contendo as 
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reclamações registradas no call center da Agência além de promover a participação dos Conselhos 
no processo regulamentar por meio de consultas e audiências públicas. 

No tocante à política de educação dos participantes dos conselhos de usuários, cumpre 
mencionar que se dá tanto por meio das próprias Concessionárias que, periodicamente, prestam 
informações acerca das alterações da regulamentação relativa à telefonia fixa, quanto pela Agência 
que, por meio do acompanhamento das atividades dos conselhos de usuários, mantém contato 
permanente com os membros dos Conselhos, respondendo sobre eventuais dúvidas acerca do STFC 
e do funcionamento daqueles órgãos.  

Importante destacar a realização, em outubro de 2011, do 1º Encontro Nacional dos 
Conselhos de Usuários do STFC que, além de atender uma demanda dos membros desses 
colegiados, foi idealizado pela Anatel a fim de buscar subsídios para o novo Regulamento de 
Conselhos de Usuários afeto aos serviços STFC, SMP, SCM e TV por Assinatura, em fase de 
elaboração no âmbito da Agência. 

A iniciativa para a elaboração do novo regulamento partiu do comando do Plano de 
Ação Pró-Usuários, aprovado pela Portaria nº 1.160, de 4 de novembro de 2010, cuja ação 
estipulada seria a criação de Conselhos de Usuários por empresa abrangendo todos os serviços de 
telecomunicações, bem como o fortalecimento de tais Conselhos. 

Desta forma, somado às demandas dos Conselhos já existentes consolidou-se a proposta 
de revisão do Regulamento vigente, de tal sorte que novos Conselhos de Usuários deveriam 
abranger os principais serviços de telecomunicações. Assim, a SPB, a SPV e a Superintendência de 
Serviços de Comunicação de Massa (SCM) trabalharam em conjunto na elaboração da minuta do 
Regulamento de Conselho de Usuários abrangendo o STFC, o SMP, o SCM, e os Serviços de 
Televisão por Assinatura. Atualmente, o processo com proposta de novo regulamento encontra-se 
na área técnica, para ajustes conforme recomendações realizadas em parecer da Procuradoria 
Federal Especializada na Anatel, para, em seguida, ser submetido ao Conselho Diretor para 
deliberação quanto à realização de Consulta Pública. 

Cabe destacar que o momento oportuno para novas iniciativas de capacitação dos 
membros dos Conselhos de Usuários por parte da Agência será posteriormente à publicação de 
novo Regulamento, de forma que sejam disseminadas as novas regras a serem estabelecidas. A 
Anatel entende que tais esforços serão muito melhor aproveitados no momento da implantação do 
novo modelo, em que a interação entre a Agência, os conselhos e as prestadoras será muito mais 
demandada. 

Em 7 de agosto de 2012, foi assinada a Portaria Interinstitucional nº 15 entre a Anatel e 
a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça com o objetivo de criar 

                                                 
5 Portaria publicada no DOU em 8 de agosto de 2012, Seção 1, p. 81. 
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grupo de trabalho para elaboração de termo de cooperação institucional6, técnico e operacional, 
visando atuação conjunta entre os órgãos para a proteção e defesa dos direitos dos consumidores de 
serviços de telecomunicações e o aprimoramento da atividade de regulação das telecomunicações. 

Entre os objetivos a serem considerados para a elaboração do plano destacam-se: 

i. o aprimoramento dos canais de comunicação direta entre a Anatel e a Senacon; 

ii.  a elaboração conjunta de guias e cartilhas, manuais, artigos e informativos sobre 
temas relacionados às telecomunicações; 

iii.  realização, conjuntamente, de programas de capacitação e treinamento que 
auxiliem os técnicos de cada órgão na interpretação da legislação atinente à 
defesa do consumidor e ao setor de telecomunicações; 

iv. troca de informações, preventivamente acerca dos indicadores de problemas 
recorrentes do setor de telecomunicações sinalizados pelos membros do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC); 

v. estabelecimento de mecanismos de intercâmbio para tratamento conjunto das 
demandas dos consumidores oriundos da Anatel e do Sindec com vistas a 
aperfeiçoar o modelo regulatório. 

No âmbito do Grupo de Trabalho está sendo elaborado Manual de Telecomunicações, a 
partir das apresentações efetuadas pela Agência no Curso realizado pela Escola Nacional de Defesa 
do Consumidor (ENDC) sobre direitos e deveres do consumidor dos serviços de telecomunicações7.  

O referido manual tem como objetivo esclarecer o que são os principais serviços de 
telecomunicações, bem como fornecer orientações à sociedade em geral e, especialmente aos 
atendentes dos órgãos de defesa do consumidor, como Procons, acerca dos principais direitos e 
deveres dos consumidores dos serviços, indicando, para tanto, a fundamentação aplicável para cada 
questionamento. 

Destaca-se que a publicação do Manual está condicionada a aprovação de ambos os 
órgãos. 

                                                 
6 O grupo de trabalho deverá apresentar as suas conclusões no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da 
reunião de instalação, conforme art. 6º da Portaria. 
7 Informação disponível em http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B08DEBD27%2D66DA%2D4035% 
2DBE88%2D27126C102E22%7D&params=itemID=%7B0F87BFD5%2D5A2C%2D4140%2DBBF5%2DA4B739326
886%7D;&UIPartUID=%7B2218FAF9%2D5230%2D431C%2DA9E3%2DE780D3E67DFE%7D 
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1.1. DO PLANO DE TRABALHO  

Não obstante as medidas destacadas, o presente Plano de Trabalho relaciona uma série 
de novas ações desenvolvidas e a realizar, no prazo estabelecido, e não apenas aquelas 
comprometidas anteriormente, com vistas a atender as determinações contidas nos itens 9.1.6.1, 
9.1.6.3 e 9.1.6.4 do Acórdão 2.109/2006-TCU-Plenário. 

Nesse sentido, importante destacar que desde a expedição do referido acórdão, diversas 
novas ações foram implementadas observando as recomendações e determinações contidas naquele 
instrumento decisório. Novas cartilhas com relação a temas específicos referentes a direitos dos 
usuários foram elaboradas, a exemplo da cartilha sobre acessibilidade e a do nono dígito no estado 
de São Paulo. Ainda, contínuas interações com órgãos externos para a divulgação e promoção dos 
direitos dos usuários foram realizadas, em especial nas edições do Fórum Alô Brasil!.  

Cumpre destacar, sobretudo, a transmissão do sorteio de relatores de processos 
encaminhados à deliberação pelo Conselho Diretor e das reuniões desse colegiado, em tempo real; a 
realização de reuniões, prévias às Consultas Públicas, com entidades representativas dos 
consumidores na elaboração da regulamentação; e a criação de Grupo de Trabalho Interinstitucional 
com o objetivo de elaborar proposta de termo de cooperação institucional, para a atuação conjunta 
entre a Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon do Ministério da Justiça e a Anatel. 

O quadro a seguir discrimina sinteticamente as ações contidas neste plano de trabalho, 
as quais serão detalhadas nos capítulos seguintes. 

Ref. Ação Área 
Responsável Status Prazo Detalhamento 

ITEM 9.1.6.1 – M AIOR PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS DECISÕES REGULAT ÓRIAS DA ANATEL  

2.1. 

Aprovar os procedimentos para a 
elaboração e a revisão de 
regulamentação do setor de 
telecomunicações, inclusive para a 
realização de Consultas Públicas 

SUE Realizada - 

Portaria n° 630, de 28/08/2009, 
alterada pela Portaria n° 1163, de 
20/12/2011. 

 

2.2. 

Adequar o PGMQ-SMP com vistas a 
contemplar os indicadores da qualidade 
percebida sob a óptica dos consumidores 
e a utilização do Índice de Desempenho 
do Atendimento – IDA. 

SPV Realizada  

Resolução nº 575, de 28/10/2011 –
aprova o Regulamento de Gestão da 
Qualidade da Prestação do Serviço 
Móvel Pessoal (RGQ-SMP), o qual 
estabelece, dentre outros, indicadores 
baseados na percepção de qualidade 
pelos usuários do serviço, além de 
estabelecer índices comparativos de 
qualidade entre as prestadoras: o 
Índice Geral de Qualidade – IDQ e o 
Índice de Desempenho no 
Atendimento – IDA. Esses índices 
servem para acompanhamento e 
comparação da qualidade pela Anatel 
e pelos usuários. 
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Ref. Ação Área 
Responsável Status Prazo Detalhamento 

ITEM 9.1.6.1 – M AIOR PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NAS DECISÕES REGULAT ÓRIAS DA ANATEL  

2.3. 

Adequar o PGMQ-SCM com vistas a 
contemplar os indicadores da qualidade 
percebida sob a óptica dos consumidores 
e a utilização do Índice de Desempenho 
do Atendimento – IDA. 

SPV Realizada  

Resolução n.º 574, de 28/10/2011, 
aprova o Regulamento de Gestão da 
Qualidade do Serviço de 
Comunicação Multímidia (RGQ-
SCM), o qual estabelece, dentre 
outros, indicadores baseados na 
percepção de qualidade pelos 
usuários do serviço, além de 
estabelecer que o Índice de 
Desempenho no Atendimento (IDA) 
servirá para acompanhamento e 
comparação da qualidade pela 
Anatel. 

2.4. 
Regulamentar a transmissão em tempo 
real das reuniões do Conselho Diretor 

PR Realizada - 
Portaria n° 982, de 11 de novembro 
de 2011. 

2.5. 

Regulamentar a transmissão pela 
internet do sorteio de relatores de 
processos encaminhados à deliberação 
pelo Conselho Diretor 

PR Realizada - 
Portaria n° 982, de 11 de novembro 
de 2011. 

2.6. 
Ampliar divulgação dos trabalhos da 
Agência por meio das redes sociais 

PR 
APC 

Realizada 
Ação 

contínua * 
 

- 
Data de Criação dos Perfis: 

YouTube: 26/1/2012; Twiter: 
9/2/2012; e Facebook: 15/3/2012 

2.7. 
Realizar fóruns com vistas a ampliar a 
participação social no processo 
regulatório 

SUE 
SPB 
SPV 
SCM 
SUN 
ARU 
APC 

Realizada 
 - 

Realização de seis edições do Fórum 
Alô Brasil, em Brasília, Belo 
Horizonte, Rio Branco, São Paulo, 
Bahia e Porto Alegre, no período de 
abril a dezembro de 2011. 

2.8. 
Realizar reuniões prévias com entidades 
representativas dos consumidores na 
elaboração da regulamentação 

SUE 
SPB 
SPV 
SUN 

Realizada 
Ação 

contínua **  
- 

Foram realizadas, no decorrer de 
2011 e no primeiro semestre de 2012, 
reuniões prévias com entidades 
representativas dos consumidores na 
elaboração de importantes 
regulamentos. 

2.9. 

Recomendar a realização de reuniões 
sobre temas de relevante impacto aos 
usuários, com organismos de defesa do 
consumidor, previamente às Consultas 
Públicas 

SUE A Realizar 18/01/13 

Portaria que irá recomendar a 
realização de reuniões com 
organismos de defesa do consumidor, 
previamente às Consultas Públicas, 
para discussão sobre temas de 
relevante impacto aos usuários dos 
serviços de telecomunicações, a 
serem regulamentados. 

2.10. 

Criar Grupo de Trabalho 
Interinstitucional com o objetivo de 
elaborar proposta de termo de 
cooperação institucional, para a atuação 
conjunta entre a Secretaria Nacional do 
Consumidor - Senacon do Ministério da 
Justiça e a Anatel. 

PR 
ARU 

 
Realizada  

- Portaria Interinstitucional entre a 
Anatel e a Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), assinada em 
7/8/2012; 

- Ofícios nº 25/2012 e 38/2012/SRF 
solicitando à Senacon  contribuições, 
baseadas em reclamações de usuários 
de serviços de telecomunicações 
registradas na base de dados da 
entidade, para subsidiar a definição 
das Diretrizes de Fiscalização da 
Anatel para o ano de 2013. 
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Ref. Ação Área 
Responsável Status Prazo Detalhamento 

ITEM 9.1.6.3 – DISSEMINAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PRESTADORAS RELATIVAMENTE A 

ESSES SERVIÇOS 

3.1. 
Elaborar, atualizar e disseminar cartilhas 
sobre direitos dos usuários dos serviços 
de telecomunicações 

SPB 
SPV 
SCM 
SUN 
ARU 
APC 

A realizar 
 

Ação 
contínua * 

18/01/13 

Cartilhas dos direitos dos usuários de 
todos os serviços, conforme 
regulamentos vigentes, e atualização 
desses instrumentos à medida que 
novos regulamentos passam a viger. 

As cartilhas, além de publicadas no 
sítio da Anatel na internet, serão 
disseminadas, nas redes sociais, por 
meio dos perfis Twiter e Facebook da 
Agência. 

3.2. 
Disseminar os direitos e deveres dos 
usuários por meio das redes sociais 

APC 
Ação 

contínua * 
 

- 
Disseminação por meio dos Perfis: 

Twiter: desde 9/2/2012; e Facebook: 
desde 15/3/2012 

3.3. 
Realizar fóruns com vistas a ampliar a 
participação social no processo 
regulatório 

SUE 
SPB 
SPV 
SCM 
SRF 
ARU 
APC 

Realizada - 

Realização de seis edições do Fórum 
Alô Brasil, em Brasília, Belo 
Horizonte, Rio Branco, São Paulo, 
Bahia e Porto Alegre, no período de 
abril a dezembro de 2011. 

3.4. 
Regulamentar o Acesso ao público em 
geral aos documentos e informações 
acostados em PADOs 

CD Realizada - 
Portaria n° 941, de 28 de outubro de 
2011. 

3.5. 
Elaborar Carta de Serviços em 
atendimento ao Decreto nº 6.932/2009 

SUE 
SPB 
SPV 
SCM 
SRF 
SAD 
ARU 
APC 

Realizada - 

Implementação, em agosto de 2011, 
da Carta de Serviços da Anatel no 
Portal da Agência na Internet, em 
atendimento ao Decreto nº 6.932, de 
11 de agosto de 2009 

3.6. 

Elaboração de mapa georreferenciado 
dos telefones públicos na Internet para 
acesso do público em geral – Fique 
Ligado! 

SUN 
SAD 

Realizada - 

Em março de 2012, foi lançado o 
“Fique Ligado!” que informa 
características dos telefones públicos 
e quais estão em funcionamento e em 
manutenção, no portal da Agência na 
internet. 

ITEM 9.1.6.4 – POLÍTICA DE INCENTIVO À CRIAÇÃO DE CONSELHO DE USU ÁRIOS JUNTO ÀS PRESTADORAS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES E POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DOS PART ICIPANTES DESSES CONSELHOS 

4.1. 
Submeter à Consulta Pública proposta 
de Regulamento de Conselho de 
Usuários do STFC, SMP, SCM e SeAC 

SPB 
SPV 
SCM 

A realizar 18/01/13 

Minuta de regulamento que amplia o 
escopo para o SMP, SCM e SeAC na 
área técnica, para ajustes conforme 
recomendações realizadas em parecer 
da Procuradoria Federal 
Especializada na Anatel, para 
posterior envio ao Conselho Diretor 
para deliberação. 
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Ref. Ação Área 
Responsável Status Prazo Detalhamento 

ITEM 9.1.6.4 – POLÍTICA DE INCENTIVO À CRIAÇÃO DE CONSELHO DE USU ÁRIOS JUNTO ÀS PRESTADORAS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES E POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DOS PART ICIPANTES DESSES CONSELHOS 

4.2. 
Realizar fóruns com vistas a ampliar a 
participação social no processo 
regulatório 

SUE 
SPB 
SPV 
SCM 
SUN 
ARU 
APC 

Realizada - 

Realização de seis edições do Fórum 
Alô Brasil, em Brasília, Belo 
Horizonte, Rio Branco, São Paulo, 
Bahia e Porto Alegre, no período de 
abril a dezembro de 2011. 

Tabela 1.4 - Plano de Trabalho Anatel para atendimento ao item 9.3.3 do Acordão n° 1.864/2012-TCU-Plenário. 

*Trata-se de ação contínua da Anatel a disseminação dos direitos e deveres dos usuários, eminentemente no que se refere à 
divulgação de novos regulamentos com esse tema e de informações de relevante impacto para o setor e para a sociedade. 

** Tratam-se de ações contínuas da Anatel, notadamente quando há temas de relevante impacto social a serem disciplinados por novos 
regulamentos. 
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2. ITEM 9.1.6.1. 

As ações discriminadas neste capítulo cumprem a determinação 9.1.6.1 exarada pelo 
Acórdão 2.109/2006-TCU-Plenário, in verbis: 

9.1. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que:  

(...) 

9.1.6. com fulcro no art. 3º da Lei 9.572/1997, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste acórdão, diretrizes para promoção de uma 
política de informação e educação dos usuários de telecomunicações, que contemplem, 
prioritariamente, os seguintes aspectos: 

9.1.6.1. maior participação dos usuários nas decisões regulatórias da Anatel; 

2.1. APROVAR OS PROCEDIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO E A REVIS ÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES , INCLUSIVE PARA A REALIZAÇÃO 

DE CONSULTAS PÚBLICAS  

2.1.1. Descrição 

O procedimento de regulamentação, seja na elaboração ou na revisão dos instrumentos 
normativos, é contínuo no âmbito da Agência e tem-se buscado, cada vez mais, incentivar a 
participação da sociedade. Como forma de possibilitar a participação dos usuários nesse 
procedimento, os textos propostos são submetidos à Consulta Pública.  

As consultas públicas têm como objetivo submeter minuta de ato normativo, documento 
ou assunto de interesse relevante a comentários e sugestões do público em geral e são importante 
espaço para a participação da sociedade no processo de regulamentação. Por meio de sistema 
interativo disponível no portal da Agência na internet, a Anatel recebe contribuições de todo o País. 

Nesse sentido, considerando a necessidade de a Agência contar com procedimentos que 
estabeleçam as condições, diretrizes e etapas pertinentes ao processo de elaboração e ao processo de 
revisão de regulamentação que propiciem padrões de qualidade compatíveis com as exigências dos 
usuários e garantam a continuidade e o adequado desenvolvimento de suas atividades, bem como as 
recomendações exaradas no Acórdão n° 2.109/2006-TCU-Plenário, a Anatel, por meio da Portaria 
n° 630, de 28 de agosto de 2009, da Superintendente Executiva, aprovou os procedimentos para a 
elaboração e a revisão de regulamentação do setor de telecomunicações. 

Entre as obrigações previstas destaca-se a obrigação de responder e disponibilizar na 
página da Anatel no Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública (SACP), em até trinta dias 
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após a publicação do Regulamento no Diário Oficial da União, todas as contribuições recebidas 
pela Agência8. 

2.1.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

2.1.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Portaria n° 630, de 28 de agosto de 2009, da 
Superintendente Executiva, posteriormente alterada Portaria n° 1.163, de 20 de dezembro de 2011, 
a qual aprovou os procedimentos para a elaboração e a revisão de regulamentação do setor de 
telecomunicações. 

2.1.4. Anexos 

i. Portaria n° 630, de 28 de agosto de 2009; 
ii.  Portaria n° 1.163, de 20 de dezembro de 2011. 

2.2. ADEQUAR O PGMQ-SMP COM VISTAS A CONTEMPLAR OS INDICADORES DA 

QUALIDADE PERCEBIDA SOB A ÓPTICA DOS CONSUMIDORES E  A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE 

DE DESEMPENHO DO ATENDIMENTO – IDA 

2.2.1. Descrição 

A ação consiste na elaboração de Regulamento único, em substituição o Plano Geral de 
Metas de Qualidade (PGMQ-SMP), aprovado pela Resolução 317/2002, e o Regulamento de 
Indicadores de Qualidade (RIQ-SMP), aprovado pela Resolução 335/2003, de forma a estabelecer 
indicadores para acompanhamento da qualidade do serviço, dentre eles, indicadores baseados na 
percepção de qualidade pelos usuários do serviço. 

Além de aspectos relacionados a rede, reação do assinante e atendimento, foram criados 
indicadores para aferição da qualidade na oferta de banda larga móvel, que serão complementados 
por indicadores comparativos entre as prestadoras e por pesquisas de qualidade percebida, 
propiciando uma visão mais global da qualidade da prestação do SMP. Outra inovação do 
Regulamento refere-se à realização de pesquisas da qualidade percebida, com coleta de dados a 
cada seis meses. As informações coletadas comporão base de dados para fins de acompanhamento 
da qualidade das prestadoras. Prevê-se que o primeiro ciclo de pesquisa de qualidade percebida seja 
conduzido entre os meses de setembro e outubro de 2012, e a publicação das análises da Agência 
ocorra em janeiro de 2013. A publicação do Índice de Desempenho no Atendimento (IDA) e do 
                                                 
8 A Portaria n° 630, de 28 de agosto de 2009, foi alterada pela Portaria n° 1.163, de 20 de dezembro de 2011, com o 
intuito de tornar obrigatória a disponibilização dos comentários da Anatel às contribuições recebidas na Consulta 
Pública em até 30 dias após a publicação do Regulamento no Diário Oficial da União. 
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Índice de Desempenho na Qualidade (IDQ) incentivará a comparabilidade e, consequentemente, a 
concorrência entre as prestadoras de SMP na oferta de melhores serviços. 

De acordo com a proposta, a partir dos resultados obtidos, principalmente da análise da 
evolução histórica dos dados, a Anatel poderá determinar às prestadoras em quais dimensões da 
qualidade elas devem adotar medidas de melhoria dos serviços ofertados. 

2.2.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

2.2.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011, 
que aprova o Regulamento de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ-
SMP) e altera o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (SMP), aprovado pela Resolução nº 
477/2007, de 7 de agosto de 2007, e respectivas alterações. 

  
O RGQ-SMP substitui o Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ-SMP), aprovado 

pela Resolução 317/2002, e o Regulamento de Indicadores de Qualidade (RIQ-SMP), aprovado pela 
Resolução 335/2003. 

2.2.4. Anexos 

i. Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011. 

2.3. ADEQUAR O PGMQ-SCM COM VISTAS A CONTEMPLAR OS INDICADORES DA 

QUALIDADE PERCEBIDA SOB A ÓPTICA DOS CONSUMIDORES E  A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE 

DE DESEMPENHO DO ATENDIMENTO – IDA 

2.3.1. Descrição 

A ação consiste na elaboração de Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de 
Comunicação Multímidia (RGQ-SCM), com vistas a estabelecer padrões de qualidade para o 
serviço, de forma a promover a progressiva melhora da experiência do usuário em aspectos 
relacionados ao atendimento e ao desempenho das conexões de banda larga. As metas de qualidade 
serão exigidas das prestadoras com mais de 50 mil acessos em serviço. A proposta foi objeto da 
Consulta Pública nº 46, de 9 de agosto de 2011. 

 
A elaboração do Regulamento atende ao disposto no art. 2º do Decreto nº 7.512, de 

30/06/2011, que incumbiu a Anatel de definir parâmetros de qualidade para os serviços de 
telecomunicações que suportam o acesso à internet em banda larga. 
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Diante disso, foram propostas metas de qualidade para os Indicadores de Reação do 
Assinante, Indicadores de Rede e Indicadores de Atendimento. 

 
Para acompanhamento da qualidade do serviço, foram propostos indicadores baseados 

na percepção de qualidade pelos usuários do serviço, a serem aferidos por meio de pesquisas 
telefônicas anuais. 

 
De acordo com a proposta, a partir dos resultados obtidos, principalmente da análise da 

evolução histórica dos dados, a Anatel poderá determinar às prestadoras em quais dimensões da 
qualidade elas devem adotar medidas de melhoria dos serviços ofertados. Prevê-se que o primeiro 
ciclo de pesquisa seja conduzido entre os meses de setembro e outubro de 2012, e a publicação das 
análises da Agência ocorra em janeiro de 2013. 

 
Além disso, prevê-se o estabelecimento de Índice de Desempenho no Atendimento – 

IDA, que servirá para acompanhamento e comparação da qualidade pela Anatel e pelos usuários. 
 
Além disso, prevê-se o estabelecimento de Índice de Desempenho no Atendimento – 

IDA, que servirá para acompanhamento e comparação da qualidade pela Anatel; não será, 
entretanto, sancionável pela Agência. 

2.3.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

2.3.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Resolução n.º 574, de 28/10/2011, que aprova 
o Regulamento de Gestão da Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM). 

2.3.4. Anexos 

i. Resolução nº 574, de 28 de outubro de 2011. 
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2.4. REGULAMENTAR A TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕE S DO CONSELHO 

DIRETOR  

2.4.1. Descrição 

Pautando-se nos princípios da Transparência e da Publicidade que regem a 
Administração Pública9, nos termos dos artigos 5º, LX, e 37, caput, da Constituição Federal de 
1988, a presente ação objetiva regulamentar a transmissão em tempo real das reuniões do Conselho 
Diretor. 

Tal medida trará maior transparência aos atos da Agência, ao permitir o acesso ao 
público em geral às deliberações do Conselho Diretor da Agência. Assim como ocorre em outras 
autarquias que buscam a gestão com responsabilidade por meio da transparência entre elas o Cade, 
Aneel e Anvisa10. 

Esta ação dará continuidade à materialização de mecanismos que possibilitam maior 
transparência aos atos da Agência, iniciado pela Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011, que 
dispôs sobre o acesso pelo público em geral aos documentos e informações acostados em 
Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO). 

2.4.2. Áreas Responsáveis 

i. Presidente (PR) 

2.4.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Portaria nº 982, de 11 de novembro de 2011, 
do Presidente da Anatel, a qual estabelece procedimentos para a transmissão audiovisual da 
distribuição por sorteio dos assuntos levados à decisão do Conselho Diretor e de suas reuniões 
deliberativas. 

Conforme apresentação realizada pelo conselheiro Jarbas Valente em entrevista coletiva 
no dia 11 de novembro de 2011, seguem abaixo as características da transmissão das reuniões: 

                                                 
9 CF/88, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: (...) 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem; (...) 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
10 Apresentação realizada pelo conselheiro Jarbas Valente em entrevista coletiva no dia 11 de novembro de 2011. 
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i. não haverá acesso direto do público; 

ii.  a publicidade se dará com a transmissão ao vivo para a Sede, Escritórios 
Regionais, e pela sitio da Agência na internet; 

iii.  a Reunião ocorrerá no 11º andar do bloco H e a transmissão ao público, em 
telão, no Miniauditório; 

iv. será disponibilizada a gravação da reunião no portal da Anatel. 

v. a deliberação das Matérias Administrativas, que ocorre após as deliberações 
processuais, não será transmitida; 

vi. as Análises e os Votos proferidos serão publicados no portal da Anatel após a 
reunião; 

vii.  a partir de janeiro de 2012, as atas conterão links para acesso aos Votos e 
Análises as quais fazem referência. 

2.4.4. Anexos 

i. Portaria nº 982, de 11 de novembro de 2011; 
ii.  Apresentação realizada pelo conselheiro Jarbas Valente em entrevista coletiva no dia 11 de 

novembro de 2011. 

2.5. REGULAMENTAR A TRANSMISSÃO PELA INTERNET DO SORTEIO DE RELATORES 

DE PROCESSOS ENCAMINHADOS À DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO DIRETOR  

2.5.1. Descrição 

Pautando-se nos princípios da Transparência e da Publicidade que regem a 
Administração Pública11, nos termos dos artigos 5º, LX, e 37, caput, da Constituição Federal de 
1988, a presente ação objetiva transmissão pela internet do sorteio de relatores de processos 
encaminhados à deliberação pelo Conselho Diretor. 

Tal medida trará maior transparência aos atos da Agência, ao permitir o acesso ao 
público em geral ao sorteio de relatores de processos encaminhados à deliberação pelo do Conselho 

                                                 
11 CF/88, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: (...) 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem; (...) 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 
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Diretor da Agência, assim como ocorre em outras autarquias que buscam a gestão com 
responsabilidade por meio da transparência entre elas o Cade, Aneel e Anvisa12. 

Esta ação dará continuidade à materialização de mecanismos que possibilitam maior 
transparência aos atos da Agência, iniciado pela Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011, que 
dispôs sobre o acesso pelo público em geral aos documentos e informações acostados em 
Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado). 

2.5.2. Áreas Responsáveis 

ii.  Presidente (PR) 

2.5.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Portaria nº 982, de 11 de novembro de 2011, 
do Presidente da Anatel, a qual estabelece procedimentos para a transmissão audiovisual da 
distribuição por sorteio dos assuntos levados à decisão do Conselho Diretor e de suas reuniões 
deliberativas. 

2.5.4. Anexos 

i. Portaria nº 982, de 11 de novembro de 2011. 

2.6. AMPLIAR DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DA AGÊNCIA POR MEIO DAS REDES 

SOCIAIS 

2.6.1. Descrição 

A presente ação busca aproximar a Anatel da sociedade por meio da divulgação dos 
trabalhos da Agência nas redes sociais Twiter, Facebook e YouTube. Dessa forma, os usuários das 
redes sociais terão acesso, entre outros conteúdos, a mensagens a respeito de direitos e deveres dos 
usuários, notícias, avisos sobre audiências e consultas públicas, links de cartilhas, atas, pautas e 
vídeos, além de materiais informativos produzidos pela Agência. 

Importante destacar que a criação de canais por meio das redes sociais não tem como 
finalidade substituir os canais tradicionais de atendimento aos usuários da Anatel. O objetivo é 
permitir que os internautas recebam informações relevantes sobre as atividades da Agência e seus 
direitos como consumidores de serviços de telecomunicações. 

                                                 
12 Apresentação realizada pelo conselheiro Jarbas Valente em entrevista coletiva no dia 11 de novembro de 2011. 
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Em relação ao YouTube, serão colocados à disposição da sociedade vídeos das reuniões 
do Conselho Diretor da Anatel, de entrevistas coletivas concedidas à imprensa por representantes da 
Agência e de audiências e sessões públicas, por exemplo. 

A inserção da Anatel nas redes sociais é mais uma iniciativa com o objetivo de ampliar 
a interação com a sociedade, dando continuidade ao processo de aumento da transparência das 
atividades da Agência. 

2.6.2. Áreas Responsáveis 

i. Presidente (PR) 

ii.  Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 

2.6.3. Situação e prazo para realização 

Trata-se de ação realizada continuamente pela Agência, eminentemente no que se refere 
à divulgação de informações de relevante impacto para o setor e para a sociedade. 

A Em 2012, foram criados os perfis da Anatel nas redes sociais Facebook, Twiter e 
YouTube, que podem ser acessados pelos seguintes endereços: 

REDE SOCIAL  ENDEREÇO DATA DE CRIAÇÃO  

YouTube http://www.youtube.com/anatel 26/1/2012 

Twiter http://twitter.com/anatel_informa 9/2/2012 

Facebook http://www.facebook.com/anatel.informa 15/3/2012 
Tabela 2.1 - Endereço dos perfis da Anatel nas redes sociais. 

2.6.4. Anexos 

Não há. 

2.7. REALIZAR FÓRUNS COM VISTAS A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO 

PROCESSO REGULATÓRIO 

2.7.1. Descrição 

A presente ação tem como o objetivo fortalecer a participação social no processo de 
regulação dos serviços de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas 
enfrentados pelos usuários dos serviços. Nesse sentido, pretende-se estimular e fortalecer a 
participação social nas telecomunicações. 
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Por meio da realização de reuniões nas diversas capitais do país, pretende-se aproximar 
o órgão regulador dos consumidores, bem como absorver os problemas locais enfrentados pelos 
usuários de telecomunicações ao longo do país. 

Trata-se de uma política específica para o fortalecimento da cultura interna em prol do 
consumidor, incluindo parcerias com instituições de defesa do consumidor, a transparência e a 
participação da sociedade no processo regulatório. 

2.7.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

ii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

iii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iv. Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

v. Superintendência de Universalização (SUN) 

vi. Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização 

vii.  Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

viii.  Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 

2.7.3. Situação e prazo para realização 

Com o objetivo de fortalecer a participação social no processo de regulação dos serviços 
de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas enfrentados pelos 
usuários dos serviços, a Anatel realizou em 2011 o Fórum Alô, Brasil!. Pretendeu-se com esta 
medida estimular e fortalecer a participação social nas telecomunicações. 

O Fórum Alô, Brasil!, realizado em 2011, buscou aperfeiçoar e ampliar no âmbito da 
Anatel as ações de proteção dos direitos do consumidor, por meio de uma política específica para o 
fortalecimento da cultura interna em prol do consumidor, as parcerias com instituições, a 
transparência e a participação da sociedade no processo regulatório. 

Desse modo, o Fórum propiciou estreitar o relacionamento entre a Anatel e Organismos 
de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor (ODCs) – Procons, Idec e Conselhos de Usuários 
dos serviços de telecomunicações, governo e a sociedade em geral, além das próprias empresas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações, como forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações. 

Concebido como espaço para diálogo entre a Agência, usuários e prestadoras para a 
elaboração de propostas que resultem na melhoria da qualidade dos serviços e do atendimento, o 
Fórum contribuiu para: 
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i. maior participação do consumidor nas atividades da Anatel; 

ii.  fortalecimento da atuação dos organismos de defesa dos direitos do consumidor 
no processo regulatório; 

iii.  diminuição da assimetria de informação dos consumidores e de seus 
representantes em relação às prestadoras; 

iv. fortalecimento da Anatel no tratamento de temas afetos aos usuários dos 
serviços de telecomunicações; 

v. sensibilização interna das distintas áreas da Agência quanto à importância de 
elaborar e aplicar a regulação sob a perspectiva de seu impacto sobre o usuário 
dos serviços de telecomunicações; e 

vi. tradução para a sociedade, de maneira acessível e abrangente, das informações 
técnicas da Agência. 

Em cada evento, com duração de um dia, foi realizada, no primeiro turno, 
contextualização sobre o funcionamento da Anatel e, no segundo turno, apresentação das visões de 
empresas e ODCs sobre os direitos dos consumidores, em que houve espaço para perguntas e 
debates. 

O Fórum teve edições em seis capitais do País, no decorrer do ano de 2011, conforme 
descrito a seguir: 

CIDADE (UF) UF DATA  

Brasília DF 26 de abril 

Belo Horizonte MG 24 de maio 

Rio Branco AC 3 de junho 

São Paulo SP 18 de julho 

Salvador BA 19 de agosto 

Porto Alegre RS 14 de dezembro 
Tabela 2.2 - Cidades onde foram realizadas as edições do Fórum Alô Brasil!. 

2.7.4. Anexos 

i. Não há. 
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2.8. REUNIÕES PRÉVIAS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS CONSUMIDORES NA 

ELABORAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO  

2.8.1. Descrição 

A presente ação tem como objetivo aproximar os órgãos de defesa do consumidor da 
elaboração da regulamentação dos serviços de telecomunicações, captando tempestivamente 
demandas sociais que possam ser tratadas na regulamentação, bem como qualificar os 
representantes dos consumidores para contribuírem de maneira mais efetiva no momento de 
realização das consultas e audiências públicas.  

Trata-se da realização de reuniões no período de concepção do regulamento, antes da 
elaboração da minuta ou da realização de consulta, em que são apresentados os itens que serão 
objeto de regulamentação incentivando-se a participação ativa dos órgãos com sugestões e críticas. 
Trata-se de uma ação alinhada com o fortalecimento da cultura transparência do processo 
regulatório. 

2.8.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

ii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

iii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iv. Superintendência de Universalização (SUN) 

2.8.3. Situação e prazo para realização 

As reuniões com organismos de defesa do consumidor são ações realizadas pela Anatel 
com vistas a ampliar a participação desses atores no processo regulatório, notadamente quando há 
temas de relevante impacto para o setor a serem disciplinados por novos regulamentos ou quando 
há demanda dessas entidades, situações em que podem ocorrer previamente às Consultas Públicas. 

No escopo de concepção do regulamento de obrigações de universalização foram 
realizadas reuniões prévias, da qual participaram: 

i. Ministério da Justiça 

ii.  Fundação PROCON-SP 

iii.  Fundação PROCON-DF 

iv. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec; 

v. Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Proteste 
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As reuniões foram realizadas no período de abril a agosto de 2011, antes da minuta do 
regulamento ser elaborada e encaminhada para consulta interna. 

A ação se demonstrou positiva, na medida em que os órgãos participantes puderam 
compreender a sistemática elaboração da norma e qualificar sua participação no momento de 
Consulta Pública. 

O Regulamento de Obrigações de Universalização possui elementos advindos 
diretamente das discussões realizadas, destacando-se, por exemplo, o agendamento em turnos para 
instalação de acessos individuais, dentro do prazo de atendimento em 7 (sete) dias estabelecido no 
Decreto n.º 7.512, de 2011. 

Ademais, na reunião do Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de 
Telecomunicações (CDUST) de 6 de julho de 2012, foi realizada apresentação para os membros 
acerca do Regulamento de Atendimento, Cobrança e Oferta Conjunta, ainda em fase de elaboração 
interna pela Anatel, que tem como um dos principais objetivos unificar o tratamento dado aos 
assuntos, em virtude de a regulamentação sobre os temas apresentados estar dispersa em vários 
regulamentos de serviços. E, em 28 de setembro de 2012, foi apresentada aos membros do CDUST 
a proposta de Alteração do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. 

Destaca-se ainda a realização de reuniões para discussão do Regulamento do STFC 
previamente a realização das Audiências Públicas relativas à Consulta Pública nº 51/2010 
(Regulamento do STFC) com conselhos de usuários e órgãos de defesa do consumidor: Recife 
(08/02/11), São Paulo (15/02/11), Brasília (22/02/11) e Rio de Janeiro (01/03/11). 

A Superintendência de Serviços Privados, também, com o Departamento Nacional de 
Defesa do Consumidor, a quem competia13 coordenar o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, realizou reunião prévia para apresentar os principais pontos de alteração do 
Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. 

2.8.4. Anexos 

Não há. 

                                                 
13 Atualmente a coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é da Secretaria Nacional do Consumidor 
(SENACON). 
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2.9. RECOMENDAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE R ELEVANTE 

IMPACTO AOS USUÁRIOS , COM ORGANISMOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PREVIAMENTE 

ÀS CONSULTAS PÚBLICAS  

2.9.1. Descrição 

Esta ação consiste na elaboração de proposta de Portaria, a ser expedida pela 
Superintendente Executiva da Anatel, com a recomendação de realização de reuniões com 
organismos de defesa do consumidor, previamente às Consultas Públicas, para discussão sobre 
temas de relevante impacto aos usuários dos serviços de telecomunicações, a serem 
regulamentados.  

Salienta-se que a Anatel já tem realizado reuniões prévias com os representantes dos 
consumidores discutindo os regulamentos com impacto direto para o consumidor antes da 
realização das consultas públicas, a fim de que possam participar de maneira efetiva no processo 
regulatório, conforme demonstrado no item 2.8 deste Plano de Trabaho. 

2.9.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

2.9.3. Situação e prazo para realização 

O processo encontra-se em estudo e elaboração pelo gabinete da Superintendente 
Executiva, que expedirá Portaria para disciplinar o tema. 

O prazo de conclusão desta ação está planejado para o dia 18 de janeiro de 2013. 

2.9.4. Anexos 

Não há. 

2.10. CRIAR GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE 

ELABORAR PROPOSTA DE TERMO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIO NAL , PARA A ATUAÇÃO 

CONJUNTA ENTRE A SENACON/M INISTÉRIO DA JUSTIÇA E A ANATEL  

2.10.1. Descrição 

A presente ação consiste na proposta de criação de grupo de trabalho com o objetivo de 
elaborar termo de cooperação institucional, de caráter técnico e operacional, para atuação conjunta 
dos órgãos, visando à proteção e defesa dos direitos dos consumidores de serviços de 
telecomunicações e o aprimoramento da atividade de regulação das telecomunicações. 
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2.10.2. Áreas Responsáveis 

i. Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

2.10.3. Situação e prazo para realização 

Em 7 de agosto de 2012, foi assinada Portaria Interinstitucional entre a Anatel e a 
Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon do Ministério da Justiça, que criou o grupo de 
trabalho com o objetivo de elaborar termo de cooperação institucional. 

O Presidente da Anatel, por meio da Portaria nº 724, de 23 de agosto de 2012, designou 
os membros da Agência para comporem o grupo de trabalho. Em 13/09/12, foi realizada, no 
Ministério da Justiça, a reunião de instalação do Grupo de Trabalho. A próxima reunião está 
prevista para 05/10/12 na sede da Anatel. 

Mesmo anteriormente à expedição das mencionadas Portarias, a Anatel já buscava atuar 
em coordenação com a Senacon, mediante a solicitação de propostas de temas a serem priorizados 
na definição das Diretrizes de Fiscalização da Anatel para o ano de 2013, por meio dos Ofícios nº 
25/2012 e 38/2012 do Superintendente de Radiofrequência e Fiscalização da Anatel. 

Em setembro de 2012, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da 
Senacon encaminhou à Agência, em resposta às solicitações, informações com pauta prioritária das 
demandas de usuários dos serviços de telecomunicações, considerando os dados do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor (SINDEC). 

2.10.4. Anexos 

i. Portaria Interinstitucional nº 1, de 7/8/2012 – Anatel e a Senacon; 

ii.  Portaria nº 724, de 23/8/2012 – Anatel; 

iii.  Ofícios nº 25/2012 e 38/2012 do Superintendente de Radiofrequência e 
Fiscalização da Anatel à Senacon.  
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3. ITEM 9.1.6.3. 

As ações discriminadas neste capítulo cumprem a determinação 9.1.6.3 exarada pelo 
Acórdão 2.109/2006-TCU-Plenário, in verbis: 

9.1. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que:  

(...) 

9.1.6. com fulcro no art. 3º da Lei 9.572/1997, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste acórdão, diretrizes para promoção de uma 
política de informação e educação dos usuários de telecomunicações, que contemplem, 
prioritariamente, os seguintes aspectos: 

(...) 

9.1.6.3 – a disseminação dos direitos e deveres dos usuários e das obrigações das prestadoras 
relativamente a esses serviços; 

3.1. ELABORAR , ATUALIZAR E DISSEMINAR CARTILHAS SOBRE DIREITOS DO S 

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

3.1.1. Descrição 

A presente ação consiste na elaboração de cartilha sobre os principais direitos dos 
usuários dos serviços de telecomunicações, considerando-se as reclamações mais frequentes feitas à 
Agência em seu Call Center e às Superintendências de Serviços da Anatel. 

Complementarmente realizará, se necessário, atualização das cartilhas de cada serviço 
(STFC, SCM, SMP e TV por Assinatura) disponíveis no sitio da Anatel na internet. 

As cartilhas, além de publicadas no sítio da Anatel na internet, serão disseminadas, nas 
redes sociais, por meio dos perfis Twiter e Facebook da Agência. 

3.1.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

ii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iii.  Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

iv. Superintendência de Universalização (SUN) 

v. Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

vi. Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 
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3.1.3. Situação e prazo para realização 

Já se encontra em fase de elaboração a Cartilha dos Direitos dos Usuários dos Serviços 
de Telecomunicações. Nesse processo, as demais cartilhas sobre direitos dos usuários específicas 
para cada serviço serão avaliadas e, quando necessário, atualizadas. 

O prazo para a conclusão da presente ação encerra-se no dia 18 de dezembro de 2012 
com a publicação no sítio da Anatel na internet da Cartilha dos Direitos dos Usuários dos Serviços 
de Telecomunicações, bem como atualização, se necessário, das demais cartilhas disponíveis no 
portal da Agência. 

Cumpre ressaltar, ademais, que se trata de ação contínua da Anatel a disseminação dos 
direitos e deveres dos usuários, eminentemente no que se refere à divulgação de novos 
regulamentos com esse tema e de informações de relevante impacto para o setor e para a sociedade. 

3.1.4. Anexos 

Não há. 

3.2. DISSEMINAR OS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS POR MEIO DAS REDES 

SOCIAIS 

3.2.1. Descrição 

A disseminação dos direitos e deveres dos usuários, nas redes sociais, constitui ação 
contínua da Anatel, por meio dos perfis Twiter e Facebook da Agência, eminentemente no que se 
refere à divulgação de novos regulamentos com esse tema e de informações de relevante impacto 
para o setor e para a sociedade. 

3.2.2. Áreas Responsáveis 

vii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

viii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

ix. Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

x. Superintendência de Universalização (SUN) 

xi. Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

xii. Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 
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3.2.3. Situação e prazo para realização 

Ação contínua. 

3.2.4. Anexos 

Não há. 

3.3. REALIZAR FÓRUNS COM VISTAS A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO 

PROCESSO REGULATÓRIO 

3.3.1. Descrição 

A presente ação tem como objetivo fortalecer a participação social no processo de 
regulação dos serviços de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas 
enfrentados pelos usuários dos serviços. Nesse sentido, pretende-se estimular e fortalecer a 
participação social nas telecomunicações. 

Por meio da realização de reuniões em diversas localidades do país, a iniciar por suas 
capitais, pretende-se aproximar o órgão regulador dos consumidores, bem como absorver os 
problemas locais enfrentados pelos usuários de telecomunicações ao longo do país. 

Trata-se de uma política específica para o fortalecimento da cultura interna em prol do 
consumidor, incluindo parcerias com instituições de defesa do consumidor, a transparência e a 
participação da sociedade no processo regulatório. 

3.3.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

ii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

iii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iv. Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

v. Superintendência de Universalização (SUN) 

vi. Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização (SRF) 

vii.  Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

viii.  Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 

3.3.3. Situação e prazo para realização 

Com o objetivo de fortalecer a participação social no processo de regulação dos serviços 
de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas enfrentados pelos 
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usuários dos serviços, a Anatel realizou em 2011 o Fórum Alô, Brasil!. Pretendeu-se com esta 
medida estimular e fortalecer a participação social nas telecomunicações. 

O Fórum Alô, Brasil!, realizado em 2011 buscou aperfeiçoar e ampliar no âmbito da 
Anatel as ações de proteção dos direitos do consumidor, por meio de uma política específica para o 
fortalecimento da cultura interna em prol do consumidor, as parcerias com instituições, a 
transparência e a participação da sociedade no processo regulatório. 

Desse modo, o Fórum propiciou estreitar o relacionamento entre a Anatel e Organismos 
de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor (ODCs) – Procons, Idec e Conselhos de Usuários 
dos serviços de telecomunicações, governo e a sociedade em geral, além das próprias empresas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações, como forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações. 

Concebido como espaço para diálogo entre a Agência, usuários e prestadoras para a 
elaboração de propostas que resultem na melhoria da qualidade dos serviços e do atendimento, o 
Fórum contribuiu para: 

i. maior participação do consumidor nas atividades da Anatel; 

ii.  fortalecimento da atuação dos organismos de defesa dos direitos do consumidor 
no processo regulatório; 

iii.  diminuição da assimetria de informação dos consumidores e de seus 
representantes em relação às prestadoras; 

iv. fortalecimento da Anatel no tratamento de temas afetos aos usuários dos 
serviços de telecomunicações; 

v. sensibilização interna das distintas áreas da Agência quanto à importância de 
elaborar e aplicar a regulação sob a perspectiva de seu impacto sobre o usuário 
dos serviços de telecomunicações; e 

vi. tradução para a sociedade, de maneira acessível e abrangente, das informações 
técnicas da Agência. 

Em cada evento, com duração de um dia, foi realizada, no primeiro turno, 
contextualização sobre o funcionamento da Anatel e, no segundo turno, apresentação das visões de 
empresas e ODCs sobre os direitos dos consumidores, em que houve espaço para perguntas e 
debates. 

O Fórum teve edições em seis capitais do País, no decorrer do ano de 2011, conforme 
descrito a seguir: 
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CIDADE (UF) UF DATA  

Brasília DF 26 de abril 

Belo Horizonte MG 24 de maio 

Rio Branco AC 3 de junho 

São Paulo SP 18 de julho 

Salvador BA 19 de agosto 

Porto Alegre RS 14 de dezembro 
Tabela 3.1 - Cidades onde foram realizadas as edições do Fórum Alô Brasil!. 

3.3.4. Anexos 

i. Não há. 

3.4. REGULAMENTAR O ACESSO AO PÚBLICO EM GERAL AOS DOCUMENTOS E 

INFORMAÇÕES ACOSTADOS EM PADOS 

3.4.1. Descrição 

A presente ação consiste na regulamentação do acesso ao público em geral aos 
documentos e informações acostados em Procedimento de Apuração de Descumprimento de 
Obrigações (Pado), considerando o teor da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 
5007684-30.2010.404.7100/RS. 

O objetivo é possibilitar acesso amplo e irrestrito, pela sociedade, aos autos dos 
processos sancionatórios na Agência movidos em desfavor das prestadoras dos serviços de 
telecomunicações. 

3.4.2. Áreas Responsáveis 

i. Conselho Diretor (CD) 

3.4.3. Situação e prazo para realização 

Ação realizada por meio da publicação da Portaria n° 941, de 28 de outubro de 2011, do 
Conselho Diretor, a qual dispõe sobre o acesso pelo público em geral aos documentos e 
informações acostados em Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), e 
do Ato n° 1.133, de 29 de fevereiro de 2012, que declarou nulo o artigo 79 do Regimento Interno da 
Anatel14, o qual estabelecia que o PADO seria sigiloso até o seu encerramento, salvo para as partes 
e seus procuradores. 

                                                 
14 Regimento Interno da Anatel, Art. 79. O PADO será sigiloso até o seu encerramento, salvo para as partes e seus 
procuradores. 
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Nos termos da referida portaria, os autos de Pado da Anatel são públicos, em qualquer 
que seja a fase processual, salvo quando a tramitação sigilosa for essencial à preservação do 
interesse social, da intimidade dos envolvidos, da segurança da sociedade e do Estado, por decisão 
fundamentada da Anatel. O sigilo a determinadas informações e documentos, constantes dos autos 
de Pado, poderá ser atribuído de ofício pela Anatel ou a requerimento. 

A portaria prevê ainda que o Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso 
a todos os documentos do Pado, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do 
registro, do dado ou do documento que seja fornecido. 

3.4.4. Anexos 

i. Portaria n° 941, de 28 de outubro de 2011 
ii.  Ato n° 1.133, de 29 de fevereiro de 2012 

3.5. ELABORAR CARTA DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 6.932/2009 

3.5.1. Descrição 

O Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 200915, dispõe, no art. 11, que os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão deverão 
elaborar e divulgar “Carta de Serviços ao Cidadão”, no âmbito de sua esfera de competência.  

Segundo o Decreto – § 1º do art. 11 – a Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo 
informar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses 
serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.  

Assim, constituem os principais objetivos da Carta de Serviços da Anatel consolidar e 
revitalizar as boas práticas de gestão e levar ao conhecimento dos usuários não apenas os serviços 
oferecidos pela Agência, mas também informações relacionadas por agentes específicos do setor: 
Cidadão, Operadora, Indústria, Governo e Imprensa. 

3.5.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

ii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

iii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

                                                                                                                                                                  
§ 1° agente que, por qualquer forma, divulgar irregularmente informações relativas à acusação, ao acusado ou ao 
procedimento, incidirá em infração disciplinar de natureza grave, nos termos de legislação específica. 

§ 2° A divulgação da instauração do procedimento não configura a quebra do sigilo de que trata o caput deste artigo. 
15 Dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de 
firma em documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências. 
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iv. Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

v. Superintendência de Universalização (SUN) 

vi. Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização (SRF) 

vii.  Superintendência de Administração Geral (SAD) 

viii.  Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

ix. Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 

3.5.3. Situação e prazo para realização 

Em agosto de 2011, foi lançada a Carta de Serviços da Anatel, no portal da Agência na 
internet16. 

O processo de elaboração da carta de Serviços – desenvolvido por uma equipe 
multidisciplinar, com a participação de toda a Agência – considerou, principalmente, a percepção de 
servidores que atendem direta ou indiretamente às solicitações de usuários dos serviços de 
telecomunicações. 

3.5.4. Anexos 

Não há. 

3.6. ELABORAÇÃO DE MAPA GEORREFERENCIADO DOS TELEFONES PÚ BLICOS NA 

INTERNET PARA ACESSO DO PÚBLICO EM GERAL – FIQUE L IGADO ! 

3.6.1. Descrição 

A presente ação consiste em elaborar um ambiente que alie interface gráfica amigável a 
mapas digitais, contendo informações relevantes referentes aos Telefônicos de Uso Público 
(orelhões) disponibilizadas aos cidadãos. 

Na fase inicial, conterá informações sobre os orelhões, desde as quantidades instaladas 
em cada estado e município, até as características individuais de cada aparelho, como número, sua 
localização e status de funcionamento, sendo identificado na cor verde o orelhão em funcionamento 
e em laranja aqueles que se encontram em manutenção. 

Posteriormente, está prevista a incorporação de outras camadas de informação ao 
cidadão, como pontos de vendas de cartões, backhaul e Postos de Serviços Multifacilidades (PSM). 

                                                 
16 Disponível em http://sistemas.anatel.gov.br/sacs/modulos/hotsite/redirecionaGrupo.zul 
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3.6.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendência de Universalização (SUN) 

ii.  Superintendência de Administração Geral (SAD) 

3.6.3. Situação e prazo para realização 

Em março de 2012, foi lançado o “Fique Ligado!” que informa características dos 
telefones públicos e quais estão em funcionamento e em manutenção , no portal da Agência na 
internet17. 

O sistema possibilita à sociedade a pesquisa em mapas digitais para a localização de 
orelhões em todo o território nacional e a obtenção de informações sobre a condição de 
funcionamento de cada aparelho - verde (funcionando) e laranja (em manutenção).  

Por meio do sistema, o usuário também poderá saber o número do orelhão, suas 
características e facilidades de acessibilidade. 

O Fique Ligado! utiliza o georreferenciamento para disponibilizar na internet as 
informações fornecidas periodicamente pelas concessionárias de telefonia fixa (Oi, Telefônica, 
Embratel, Sercomtel e CTBC) referentes aos orelhões. Cabe ressaltar que as informações 
disponibilizadas são fornecidas periodicamente pelas Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC. 

                                                 
17 O Fique Ligado! está disponível no site da Anatel no endereço http://sistemas.anatel.gov.br/sgmu/fiqueligado/. 
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3.6.4. Anexos 

 
Figura 3.1 - Fique Ligado – Tela de instruções. 

 
Figura 3.2 - Fique Ligado – Nível Nacional. 
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Figura 3.3 - Fique Ligado – Nível Estadual. 

 
Figura 3.4 - Fique Ligado – Nível município. 
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Figura 3.5 -Fique Ligado – Nível Localidade. 
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4. ITEM 9.1.6.4. 

As ações discriminadas neste capítulo cumprem a determinação 9.1.6.4 exarada pelo 
Acórdão 2.109/2006-TCU-Plenário, in verbis: 

9.1. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel que:  

(...) 

9.1.6. com fulcro no art. 3º da Lei 9.572/1997, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste acórdão, diretrizes para promoção de uma 
política de informação e educação dos usuários de telecomunicações, que contemplem, 
prioritariamente, os seguintes aspectos: 

(...) 

9.1.6.4 – política de incentivo à criação de conselho de usuários junto às prestadoras dos 
principais serviços de telecomunicações e política de educação dos participantes desses 
conselhos. 

4.1. SUBMETER À CONSULTA PÚBLICA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONSELHO 

DE USUÁRIOS DO STFC, SMP, SCM E SEAC 

4.1.1. Detalhamento 

A presente ação consiste em submeter a comentários do público em geral por meio de 
Consulta Pública a proposta de Regulamento de Conselho de Usuários do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC), Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e 
dos Serviços de TV por Assinatura18. 

A elaboração de regulamento de Conselhos de Usuários está prevista no Plano Pró-
Usuários19, o qual busca intensificar a atuação da Anatel junto às prestadoras com vistas à melhoria 
da qualidade dos serviços de telecomunicação na visão do usuário. 

Atualmente, somente há a obrigação de implantação de Conselhos de Usuários para as 
concessionárias do STFC. Nos termos do Regulamento de Conselho de Usuários do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC)20, o Conselho de Usuários, integrado por usuários e por 
associações ou entidades que possuam, em seu objeto, característica de defesa dos interesses do 
consumidor, tem caráter consultivo, voltado para orientação, análise e avaliação dos serviços e da 
qualidade do atendimento pela prestadora, bem como para formulação de sugestões e propostas de 
melhoria dos serviços. 

                                                 
18 Compreendido pelos Serviço de TV a Cabo (TVC), o Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal 
(MMDS), o Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH), o Serviço 
Especial de Televisão por Assinatura (TVA) e o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). 
19 Aprovado pela Portaria nº 1.160, de 4 de novembro de 2010. 
20 Aprovado pela Resolução n° 490, de 24 de janeiro de 2008. 
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4.1.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

ii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iii.  Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

4.1.3. Situação e prazo para realização 

Atualmente, o processo encontra-se na área técnica, para ajustes conforme 
recomendações realizadas em parecer da Procuradoria Federal Especializada na Anatel, e posterior 
envio à deliberação do Conselho Diretor acerca da disponibilização da proposta de regulamento à 
Consulta Pública da sociedade. 

O prazo de conclusão da presente ação está planejado para o dia 18 de janeiro de 2013 
com a submissão à Consulta Pública da proposta de regulamento. Cabe ressaltar que o prazo a ser 
estabelecido para encerramento da Consulta Pública pode ser prorrogado a pedido da sociedade. 

Cumpre esclarecer que a aprovação do Regulamento depende das seguintes etapas 
subsequentes à Consulta Pública: análise das contribuições e apresentação de justificativa pelo 
acatamento ou rejeição de cada uma; análise e parecer da PFE acerca do texto resultante das 
contribuições acatadas pela área técnica; ajuste pela área técnica das recomendações da PFE; e 
encaminhamento ao Conselho Diretor para apreciação, realização de eventuais diligências junto à 
área técnica, e posterior deliberação de versão final. 

O prazo para publicação do regulamento está prevista para junho de 2013, tendo em 
vista o atual momento de intensa atividade regulatória em andamento, os quais destaco: (i) a recente 
aprovação o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) que envolveu a participação das 
diversas superintendências da Agência face a complexidade da matéria; (ii) implementação das 
ações referentes à Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016; e (iii) a revisão do Regimento 
Interno da Agência que resultara na reestruturação da Anatel que passará a se organizar por 
processos, prevista para ocorrer no 1° semestre de 2013, e que contribuirá para a celeridade e 
adequação dos atuais processos relacionados ao setor. 

4.1.4. Anexos 

Não há. 
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4.2. REALIZAR FÓRUNS COM VISTAS A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO 

PROCESSO REGULATÓRIO 

4.2.1. Descrição 

A presente ação tem como objetivo fortalecer a participação social no processo de 
regulação dos serviços de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas 
enfrentados pelos usuários dos serviços. Nesse sentido, pretende-se estimular e fortalecer a 
participação social nas telecomunicações. 

Por meio da realização de reuniões em diversas localidades do país, a iniciar por suas 
capitais, pretende-se aproximar o órgão regulador dos consumidores, bem como absorver os 
problemas locais enfrentados pelos usuários de telecomunicações ao longo do país. 

Trata-se de uma política específica para o fortalecimento da cultura interna em prol do 
consumidor, incluindo parcerias com instituições de defesa do consumidor, a transparência e a 
participação da sociedade no processo regulatório. 

4.2.2. Áreas Responsáveis 

i. Superintendente Executivo (SUE) 

ii.  Superintendência de Serviços Públicos (SPB) 

iii.  Superintendência de Serviços Privados (SPV) 

iv. Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 

v. Superintendência de Universalização (SUN) 

vi. Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização (SRF) 

vii.  Assessoria de Relações com os Usuários (ARU) 

viii.  Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) 

4.2.3. Situação e prazo para realização 

Com o objetivo de fortalecer a participação social no processo de regulação dos serviços 
de telecomunicações, promover um debate mais realista sobre os problemas enfrentados pelos 
usuários dos serviços e dar cumprimento ao estabelecido no Plano de Ação Pró-Usuários dos 
Serviços de Telecomunicações, a Anatel realizou em 2011 o Fórum Alô, Brasil!. Pretende-se com 
esta medida estimular e fortalecer a participação social nas telecomunicações. 

O Fórum Alô, Brasil!, realizado em 2011, buscou aperfeiçoar e ampliar no âmbito da 
Anatel as ações de proteção dos direitos do consumidor, por meio de uma política específica para o 
fortalecimento da cultura interna em prol do consumidor, as parcerias com instituições, a 
transparência e a participação da sociedade no processo regulatório. 
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Desse modo, o Fórum propiciou estreitar o relacionamento entre a Anatel e Organismos 
de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor (ODCs) – Procons, Idec e Conselhos de Usuários 
dos serviços de telecomunicações, governo e a sociedade em geral, além das próprias empresas 
prestadoras dos serviços de telecomunicações, como forma de contribuir para a melhoria da 
qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações. 

Concebido como espaço para diálogo entre a Agência, usuários e prestadoras para a 
elaboração de propostas que resultem na melhoria da qualidade dos serviços e do atendimento, o 
Fórum contribuiu para: 

i. maior participação do consumidor nas atividades da Anatel; 

ii.  fortalecimento da atuação dos organismos de defesa dos direitos do consumidor 
no processo regulatório; 

iii.  diminuição da assimetria de informação dos consumidores e de seus 
representantes em relação às prestadoras; 

iv. fortalecimento da Anatel no tratamento de temas afetos aos usuários dos 
serviços de telecomunicações; 

v. sensibilização interna das distintas áreas da Agência quanto à importância de 
elaborar e aplicar a regulação sob a perspectiva de seu impacto sobre o usuário 
dos serviços de telecomunicações; e 

vi. tradução para a sociedade, de maneira acessível e abrangente, das informações 
técnicas da Agência. 

Em cada evento, com duração de um dia, foi realizada, no primeiro turno, 
contextualização sobre o funcionamento da Anatel e, no segundo turno, apresentação das visões de 
empresas e ODCs sobre os direitos dos consumidores, em que houve espaço para perguntas e 
debates. 

O Fórum teve edições em seis capitais do País, no decorrer do ano de 2011, conforme 
descrito a seguir: 

CIDADE (UF) UF DATA  

Brasília DF 26 de abril 

Belo Horizonte MG 24 de maio 

Rio Branco AC 3 de junho 

São Paulo SP 18 de julho 

Salvador BA 19 de agosto 

Porto Alegre RS 14 de dezembro 



 PLANO DE TRABALHO (ITEM 9.3.3 – ACORDÃO 1.864/2012-TCU-PLENÁRIO) 

47 

 

Tabela 4.1 - Cidades onde foram realizadas as edições do Fórum Alô Brasil!. 

4.2.4. Anexos 

i. Não há. 
 


