Relatório de Acompanhamento da
Agenda Regulatória 2017-2018

Primeiro semestre de 2017

A Agenda Regulatória para o período 2017-2018 foi aprovada por meio da Portaria nº 491, de
10 de abril de 2017, do Conselho Diretor, e reúne uma lista de temas a serem formalizados por
meio de regulamentos, planos e estudos. São 58 (cinquenta e oito) ações regulatórias, que
totalizam 62 (sessenta e dois) iniciativas regulamentares. Na mesma Portaria está definido que
a Agenda Regulatória deve ser o rol exaustivo das iniciativas regulamentares em curso na
Agência, não devendo ser dado andamento às ações normativas que não constem neste
instrumento.
Entre os principais projetos destacam-se as reavaliações dos modelos de regime e escopo de
serviços de telecomunicações, de qualidade, de gestão do espectro, de licenciamento e outorga
e de fiscalização regulatória, além da reavaliação da regulamentação afeta à competição e aos
direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações. Há ainda diversos projetos sobre
certificação, numeração e destinação do espectro.
O acompanhamento trimestral da Agenda Regulatória visa dar ampla transparência e
visibilidade a essas iniciativas de aprimoramento da regulação no setor de telecomunicações.
Este acompanhamento é feito de modo a ser possível avaliar o nível de execução e de conclusão
da Agenda. O nível de execução visa medir o avanço de cada iniciativa elencada. Essa avaliação
é feita por meio da ponderação de cada fase percorrida pela iniciativa, conforme ilustra a figura
1.

Relatório de AIR

Consulta Pública

Aprovação final

Peso: 50%

Peso 20%

Peso 30%

Figura 1. Metodologia de cálculo do nível de execução

Esse acompanhamento tem o objetivo de avaliar o esforço empreendido pela Agência na
execução de cada uma das iniciativas que compõem a Agenda, considerando as metas
intermediárias que foram estabelecidas para o período de referência (no caso, 2017-2018).
Nesse sentido, ao se atribuírem pesos às iniciativas regulamentares conforme as fases em que
se encontravam (ver Anexo I), tem-se que o nível de execução estava em 14,3 % (quatorze
vírgula três por cento) em 30 de junho de 2017, conforme figura 2.
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Figura 2. Nível de execução das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018

Considerando tão somente o primeiro semestre de 2017, cujas metas já tem o prazo vencido, o
nível de execução estava em 68,8 % (sessenta e oito vírgula oito por cento) em 30 de junho de
2017, conforme figura 3. Isto representa a execução de 11,0 % (onze por cento) do total da
Agenda, o que significa dizer que os 3,3 % (três virgula três por cento) restantes da execução até
30 de junho de 2017 referem-se a metas dos demais semestres do biênio que foram adiantadas.
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Figura 3. Nível de execução das iniciativas regulamentaresda Agenda 2017-2018 para o primeiro
semestre de 2017

Para o período, estavam previstos quatro Relatórios de Análise de Impacto Regulatório (todos
executados), oito Consultas Públicas (duas aprovadas) e quatro Aprovações finais (três
aprovadas), conforme figura 4.
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Figura 4. Execução das metas da Agenda 2017-2018 para o primeiro semestre de 2017

Os Relatórios de Análise de Impacto Regulatório que foram concluídos no primeiro semestre de
2017 são:
• Item 21 - Elaboração de regulamentação sobre Arrecadação de Receitas Tributárias
da Anatel
• Item 38 - Revisão anual de Áreas Locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado
Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC

• Item 40 - Reavaliação da regulamentação sobre coletas de dados setoriais dos
diversos serviços de telecomunicações
• Item 47 - Destinação de RF - Regulamentação da Banda S
• Item 10 - Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis1
As Consultas Públicas que foram realizadas no primeiro semestre de 2017 (apenas aquelas
referentes a projetos da Agenda Regulatória) são:
• Item 1.1 - Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações - PGO,
Termo de Autorização único e Temas relevantes para alteração da legislação de
telecomunicações
• Item 23 - Reavaliação da Metodologia de precificação de direitos de uso de
radiofrequência (PPDUR)
• Item 16.1 - Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de
Produtos para Telecomunicações - revogação de atos normativos2
• Item 46 - Destinação de RF - faixas relativas ao Serviço de Radioamador3
Os regulamentos que foram aprovadas no primeiro semestre de 2017 são:
• Item 8 - Reavaliação de critérios para isenção de outorga de serviços e da
regulamentação sobre radiação restrita (Resolução nº 680)
• Item 44 - Destinação de RF - faixa de 148-174 MHz (Resolução nº 674)
• Item 45 - Destinação de RF - faixas exclusivas para o FSS na banda KA (Resolução nº
676)
• Item 12.1 - Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de
telecomunicações - Numeração de Redes4 (Resolução nº 679)
• Item 20 - Reavaliação do normativo sobre Certificação e Homologação de
transceptores ponto-a-ponto5 (Resolução nº 675)
A avaliação da conclusão de iniciativas regulamentares considera aquelas iniciativas que
finalizaram a etapa de “Aprovação final”. Sob a ótica da conclusão, considera-se o percentual de
itens efetivamente concluídos (regulamentos, editais, planos, entre outros publicados)
relativamente à quantidade de itens que compõem a agenda.
No primeiro semestre de 2017, pode-se verificar que o nível de conclusão das iniciativas estava
em 8,1 % (oito vírgula um por cento), conforme pode ser visto na figura 5 a seguir. Este
percentual considera todos os 62 (sessenta e dois) projetos previstos na Agenda Regulatória.
Entretanto, deste total, apenas 38 (trinta e oito) projetos tem previsão de “Aprovação final” até
o final de 2018. Considerando apenas o rol de projetos previstos para serem concluídos até o

1

A meta de AIR para este item não estava expressamente prevista. Foi previsto apenas Consulta Pública
e aprovação final.
2
Meta antecipada dos outros semestres.
3
Meta antecipada dos outros semestres.
4
Meta antecipada dos outros semestres.
5
Meta antecipada dos outros semestres.

final de 2018, o percentual de conclusão ao final do primeiro semestre de 2017 estava em 13,1
% (treze vírgula um por cento).
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Figura 5. Nível de conclusão das iniciativas regulamentares da Agenda 2017-2018

A figura 6 mostra a localização, dentro da Agência, das iniciativas regulamentares previstas na
Agenda Regulatória 2017-2018 em 30 de junho de 2017 e ainda em andamento.
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Figura 6. Localização das ações em andamento

A figura 7 mostra a distribuição das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2017-2018, em
30 de junho de 2017, conforme a situação processual.

ÁREA TÉCNICA - A ser iniciado
ÁREA TÉCNICA - Estudo/Elaboração
PROCURADORIA - Elaboração de Parecer pré CP
ÁREA TÉCNICA - Análise do Parecer pré CP
CONSELHO DIRETOR - Análise pré CP
CONSULTA PÚBLICA
ÁREA TÉCNICA - Análise da CP
PROCURADORIA - Elaboração de Parecer pós CP
ÁREA TÉCNICA - Análise do Parecer pós CP
CONSELHO DIRETOR - Análise no CD pós CP
ÁREA TÉCNICA - Diligência solicitada pelo CD/PFE
ÁREA TÉCNICA - Outros
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Figura 7. Distribuição das iniciativas regulamentares conforme a situação processual

Anexo I. Situação das iniciativas previstas na Agenda Regulatória 2017-2018 em 30 de junho de 2017
ITEM.

Iniciativa Regulamentar

SITUAÇÃO ATUAL

1º/2017

2º/2017

1.1

Reavaliação do regime e escopo dos serviços de
telecomunicações - PGO, Termo de Autorização
único e Temas relevantes para alteração da
legislação de telecomunicações

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

Consulta Pública

Aprovação final

1.2

Reavaliação do regime e escopo dos serviços de
telecomunicações - Regulamento de adaptação

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR
Consulta Pública
Aprovação final

2

Reavaliação da regulamentação sobre
compartilhamento de infraestrutura entre
prestadores de serviços de telecomunicações

12A - Deliberação do CD de nova proposta da
área técnica (Relatoria)

Aprovação final

3

Reavaliação da regulamentação sobre
fiscalização regulatória

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

Consulta Pública

Aprovação final

4

Reavaliação do modelo de gestão da qualidade
de serviços de telecomunicações

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

Consulta Pública

Aprovação final

5

Reavaliação do modelo de gestão de espectro

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

Consulta Pública

Aprovação final

6

Reavaliação da regulamentação do Serviço de
Acesso Condicionado - SeAC

12A - Deliberação do CD de nova proposta da
área técnica (Relatoria)

Aprovação final

7

Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Consulta Pública
Aprovação final

8

Reavaliação de critérios para isenção de outorga
de serviços e da regulamentação sobre radiação
restrita

13 - Processo concluído

Aprovação final

9

Reavaliação do modelo de outorga e
licenciamento de serviços de telecomunicações

99 - Diligência do CD à área técnica

Consulta Pública

Aprovação final

1º/2018

2º/2018

ITEM.

Iniciativa Regulamentar

10

Reavaliação da regulamentação sobre controle
de bens reversíveis

11

Reavaliação da regulamentação sobre
interconexão

SITUAÇÃO ATUAL

1º/2017

2º/2017

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área
técnica

Consulta Pública

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

Aprovação final

12.1

Reavaliação da regulamentação de numeração
de redes e serviços de telecomunicações Numeração de Redes

13 - Processo concluído

12.2

Reavaliação da regulamentação de numeração
de redes e serviços de telecomunicações Administração da numeração

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

12.3

Reavaliação da regulamentação de numeração
de redes e serviços de telecomunicações Numeração de Serviços

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

1º/2018

2º/2018
Aprovação final

Aprovação final

Consulta Pública

Relatório de AIR

13

Reavaliação da regulamentação sobre a
metodologia do fator X

10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área
técnica

14

Reavaliação da regulamentação de mercados
relevantes

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

Aprovação final

15

Elaboração da regulamentação sobre
homologação das Ofertas de Referência de
Produtos de Atacado

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

Aprovação final

16.1

Reavaliação da regulamentação sobre
certificação e homologação de Produtos para
Telecomunicações - revogação de atos
normativos

10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área
técnica

Consulta Pública

Aprovação final

16.2

Reavaliação da regulamentação sobre
certificação e homologação de Produtos para
Telecomunicações - revisão do modelo de
certificação

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

Consulta Pública

Aprovação final

Aprovação final

ITEM.

Iniciativa Regulamentar

SITUAÇÃO ATUAL

17

Reavaliação da regulamentação sobre exposição
humana a campos eletromagnéticos de
radiofrequência

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

18

Reavaliação do modelo de tratamento das
Prestadoras de Pequeno Porte

19

Elaboração de regulamentação sobre Processo
Eletrônico na Anatel

12A - Deliberação do CD de nova proposta da
área técnica (Relatoria)

Aprovação final

20

Reavaliação do normativo sobre Certificação e
Homologação de transceptores ponto-a-ponto

13 - Processo concluído

Aprovação final

21

Elaboração de regulamentação sobre
Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área
técnica

22

Elaboração de regulamentação sobre Restituição
e Compensação de Receitas Administradas pela
Anatel

23

Reavaliação da Metodologia de precificação de
direitos de uso de radiofrequência (PPDUR)

24

Análise dos modelos de comercialização da
banda larga fixa - franquia de dados

25

Reavaliação da regulamentação sobre Exploração
Industrial de Linha Dedicada

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

1º/2017

2º/2017

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica
00 - Projeto a ser iniciado

2º/2018

Aprovação final

Consulta Pública

Relatório de AIR

Aprovação final

Consulta Pública

11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE

09 - Análise das contribuições da CP e nova
minuta proposta pela área técnica

1º/2018

Aprovação final

Aprovação final

Consulta Pública

Aprovação final

Relatório de AIR

Relatório de AIR

ITEM.

Iniciativa Regulamentar

SITUAÇÃO ATUAL

1º/2017

2º/2017

1º/2018

26

Regulamento de Processo Administrativo Fiscal
referente a créditos tributários no âmbito da
Anatel

11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE

Aprovação final

27

Proposta de atualização da regulamentação
sobre Controle das Zonas de Proteção das Áreas
Adjacentes às Estações de Telecomunicações sob
responsabilidade da Anatel.

11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE

Aprovação final

28

Revogação de normativos sem vigência

00 - Projeto a ser iniciado

Consulta Pública

29

Reavaliação da regulamentação sobre direito dos
consumidores de serviços de telecomunicações

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR

30

Reavaliação da regulamentação sobre preço
público a ser cobrado pelo Direito de Exploração
de Satélite

31

Reavaliação da regulamentação sobre eficiência
de uso do espectro de radiofrequências

00 - Projeto a ser iniciado

32

Simplificação da regulamentação de serviços de
telecomunicações

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

33

Reavaliação da regulamentação sobre Conselhos
de Usuários de serviços de telecomunicações

00 - Projeto a ser iniciado

34

Reavaliação da regulamentação sobre aplicação
de sanções administrativas

00 - Projeto a ser iniciado

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR

2º/2018

Consulta Pública

Relatório de AIR

Relatório de AIR

Relatório de AIR

Relatório de AIR

ITEM.

Iniciativa Regulamentar

SITUAÇÃO ATUAL

1º/2017

35

Reavaliação da regulamentação visando diminuir
barreiras regulatórias à expansão das aplicações
de internet das coisas e comunicações máquinaa-máquina

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR

36

Disponibilização de espectro de radiofrequências
para a prestação de serviços de
telecomunicações

00 - Projeto a ser iniciado

Consulta Pública

37

Reavaliação da regulamentação sobre
transferência de outorgas, transferência de
controle e de apuração de Controle e de
Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

38

Revisão anual de Áreas Locais do Serviço
Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do
Público em Geral - STFC

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

39

Revisão das áreas de tarifação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do
Público em Geral - STFC

05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro
Relator

40

Reavaliação da regulamentação sobre coletas de
dados setoriais dos diversos serviços de
telecomunicações

03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área
técnica

41

Reavaliação da regulamentação relacionada a
serviços públicos de emergência

42

Reavaliação da regulamentação sobre
Metodologia de Estimativa do Custo Médio
Ponderado de Capital – CMPC

43

Destinação de RF - faixas para o SARC

44

Destinação de RF - faixa de 148-174 MHz

Relatório de AIR

2º/2017

Consulta Pública

Aprovação final

Aprovação final

Relatório de AIR

Aprovação final

Relatório de AIR

Consulta Pública

Aprovação final

Relatório de AIR

Consulta Pública

Relatório de AIR

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR

11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE

Aprovação final
Aprovação final

2º/2018

Relatório de AIR

00 - Projeto a ser iniciado

13 - Processo concluído

1º/2018

ITEM.

Iniciativa Regulamentar

SITUAÇÃO ATUAL

1º/2017

45

Destinação de RF - faixas exclusivas para o FSS na
banda KA

13 - Processo concluído

Aprovação final

46

Destinação de RF - faixas relativas ao Serviço de
Radioamador

08 - Consulta Pública

47

Destinação de RF - Regulamentação da Banda S

06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta
Pública (Relatoria)

48

Destinação de RF - faixas relativas ao Serviço de
Radiolocalização

12A - Deliberação do CD de nova proposta da
área técnica (Relatoria)

Aprovação final

49

Destinação de RF - faixas relativas a Serviços
Científicos

12A - Deliberação do CD de nova proposta da
área técnica (Relatoria)

Aprovação final

50

Reavaliação da regulamentação técnica dos
serviços de radiodifusão (AM, FM e TV)

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

Relatório de AIR

51

Regulamentação do LAA (Licensed Assisted
Access)

00 - Projeto a ser iniciado

Relatório de AIR

52

Regulamentação para utilização do espectro
ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas
faixas de VHF e UHF.

00 - Projeto a ser iniciado

Relatório de AIR

53

Atualização das atribuições dos serviços de
radiocomunicação no Brasil conforme
Conferências Mundiais.

00 - Projeto a ser iniciado

Aprovação final

54

Revisão da Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5
GHz

00 - Projeto a ser iniciado

Relatório de AIR

55

Regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz
(Banda L) - IMT e de 2300-2400 MHz.

00 - Projeto a ser iniciado

Relatório de AIR

56

Regulamentação da faixa de 11 GHz

00 - Projeto a ser iniciado

57

Instituição do Centro de Altos Estudos de
Telecomunicações da Anatel (CEATEL)

01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta
pela área técnica

2º/2017

1º/2018

Consulta Pública

Relatório de AIR

2º/2018

Aprovação final

Consulta Pública

Relatório de AIR

Consulta Pública
Aprovação final

ITEM.
58

Iniciativa Regulamentar
Análise sobre regulamentação de segurança das
redes de telecomunicações

SITUAÇÃO ATUAL
00 - Projeto a ser iniciado

LEGENDA
Ação concluída ou meta intermediária executada
Meta intermediária parcialmente executada
Meta intermediária não executada
FASES DO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO
00 – Projeto a ser iniciado
01 - Relatório de AIR e minuta de CP proposta pela área técnica
02 - Consulta Interna
03 - Parecer da PFE sobre proposta de CP da área técnica
04 - Análise do Parecer pré-CP da PFE
05 - Sorteio e distribuição para o Conselheiro Relator
06 - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública
06A - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Relatoria)
06B - Deliberação do CD de proposta de Consulta Pública (Vistas)
07 - Aguardando publicação (Consulta Pública ou versão final)
08 - Consulta Pública
09 - Análise das contribuições da CP e nova minuta proposta pela área técnica
10 - Parecer da PFE sobre nova proposta da área técnica
11 - Análise do Parecer pós-CP da PFE
12 - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica
12A - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Relatoria)
12B - Deliberação do CD de nova proposta da área técnica (Vistas)
13 - Processo concluído
97 - Diligência da PFE à área técnica
98 - Diligência do CD à Procuradoria
99 - Diligência do CD à área técnica

1º/2017

2º/2017

1º/2018

2º/2018

Relatório de AIR

Consulta Pública

