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RELATÓRIO

Cuidam os autos de Relatório de Auditoria Operacional realizada no Fundo de
Universalização de Serviços de Telecomunicações – Fust, com o objetivo de verificar que dificuldades,
limitações ou barreiras impedem a aplicação dos recursos desse fundo.

2. No intuito de evitar perda de informações relevantes, transcrevo, a seguir, o relatório
produzido pela equipe de auditoria:

“

11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO
AA  UUNNIIVVEERRSSAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  EE  OO  SSEEUU  FFIINNAANNCCIIAAMMEENNTTOO

2. A discussão sobre universalização de serviços de telecomunicações no Brasil envolve
necessariamente uma vertente normativa sobre o conceito de universalização introduzido pela Lei n.º
9.472, de 16 de julho de 1997,  a Lei Geral de Telecomunicações – LGT, complementada pela Lei n.º
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9.998, de 17 de agosto de 2000, que regulamentou o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações – Fust.
3. Universalizar a oferta de um serviço de telecomunicações implica superar duas barreiras,
uma barreira física, associada ao lugar onde se pretende levar o serviço, caso não haja infra-estrutura
para ofertá-lo, ou não seja suficiente para fazer frente à demanda; e uma barreira socioeconômica,
associada à eventual impossibilidade de pagamento do serviço por parte dos usuários, caso a infra-
estrutura esteja disponível.
4. Do ponto de vista legal, quando se fala em universalização, está-se tratando de um
determinado serviço de telecomunicações. Nessa acepção, universalizar o Serviço Telefônico Fixo
Comutado – STFC não é o mesmo que universalizar outros serviços como o Serviço Móvel Pessoal –
SMP, ou o Serviço de Comunicação Multimídia –SCM. Tais serviços são tecnologicamente diferentes,
legalmente distintos e, o mais importante, prestados em regimes jurídicos diferentes. Enquanto o STFC é
prestado em regime público, o SMP e o SCM são prestados em regime privado. Essa diferença gera
grande impacto na ação do regulador – a Agência Nacional de Telecomunicações – e nos mecanismos de
financiamento público para a promoção da universalização no setor de telecomunicações.
5. O termo universalização é tratado na LGT quando da classificação dos serviços de
telecomunicações, os quais podem ter o regime jurídico público ou privado. O parágrafo único do art. 63
da LGT estabelece que “serviço de telecomunicação prestado em regime público é o prestado mediante
concessão ou permissão, com atribuições à sua prestadora de obrigações de universalização e
continuidade”.
6. O art. 64 da mesma lei estabelece ainda que “comportarão prestação no regime público
as modalidades de interesse coletivo, cuja existência, universalização e continuidade a própria União
comprometa-se a assegurar”. Essa definição, juntamente com o estabelecido no parágrafo único do art.
63, define bem as características do tipo de serviço de telecomunicações que a União deve assegurar,
qual seja: serviços de interesse coletivo, prestados em regime público e que, além da universalização,
não podem ser descontinuados. Esses atributos dos serviços prestados em regime público, universal e
contínuo, andam sempre juntos na LGT. Visto de outra forma: se a União assegura a existência e a
oferta universal de um determinado serviço, a sociedade não pode prescindir de sua fruição.
7. Trabalhos anteriores do TCU1 já constataram que, do ponto de vista normativo e
regulatório, quando se fala de universalização de serviços de telecomunicações, deve-se sempre ter em
mente as seguintes idéias:

� os serviços de telecomunicações que devem necessariamente existir, e serem ofertados
em caráter universal e contínuos, são assegurados pela União (art. 64 da LGT);

� por serem assegurados pela União, os serviços de telecomunicações podem por ela ser
diretamente prestados ou delegados a terceiros (art. 21, XI, CF);

� o instrumento próprio para delegação no setor de telecomunicações é a concessão (art.
21, XI e art. 175, CF c.c. art. 83 e art. 118, da LGT);

� nesses termos, a delegação confere caráter público ao regime de prestação de tais
serviços;

� apenas às prestadoras que operam sob o regime público (concessionárias) podem ser
imputadas obrigações de universalização;

� as obrigações de universalização sempre se referem a uma determinada modalidade de
serviço prestado em regime público, nunca indistintamente ao conjunto dos serviços
ofertados por um determinada operadora (arts. 64 e 85 da LGT);

� para cada modalidade de serviço prestado em regime público, o Poder Executivo deve
aprovar, por decreto, um plano geral de metas de universalização (art. 80 e art. 18, III,
da LGT);

� atualmente, o único serviço de telecomunicação prestado em regime público é o STFC

                                                          
1 Acórdãos/TCU n.º  1.107/2003 – Plenário e n.º 1778/2004 – Plenário.
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(art. 64, parágrafo único, da LGT);

� da mesma forma, existe um único plano geral de metas de universalização aprovado
para o STFC, conhecido como Plano Geral de Metas de Universalização – PGMU
(Decreto n.º 2.592, de 15/5/1998);

� a LGT possibilita ao Poder Executivo a criação de novos serviços e sua instituição no
regime público, sujeitando as concessionárias dessa nova modalidade às obrigações de
universalização.

8. A oferta em caráter universal de uma determinada modalidade de serviço de
telecomunicação deverá suplantar, como visto, uma barreira de infra-estrutura e uma barreira
socioeconômica. Os custos associados a essa superação podem ser suportados diretamente pela
prestadora dos serviços, desde que previamente conhecidos e embutidos nas tarifas arcadas pelos
usuários com capacidade de pagamento. Esses custos podem também estar embutidos nos valores das
outorgas da concessão, como foi o caso da privatização do STFC, em 1998. Outra forma de financiar a
universalização é por meio de aporte direto de recursos públicos existentes em fundos especiais ou com
recursos ordinários dos tesouros públicos das diversas esferas de governo.
9. As duas formas de financiamento estão previstas na LGT, mas, até agora, apenas a
primeira vem sendo utilizada. Ou seja, a universalização tem ocorrido basicamente em função de
obrigações de universalização assumidas contratualmente pelas concessionárias de STFC quando da
privatização do sistema Telebrás. Contudo, o custo de tais obrigações não foi repassado às tarifas dos
usuários, mas embutido no preço da privatização. Tal modelagem tem o mesmo significado de um aporte
direto de recursos ordinários do Tesouro.
10. Há dois caminhos para a segunda forma de financiamento: os orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 81, I da LGT); e um fundo especial para o qual
contribuem todas as prestadoras de serviços de telecomunicações (art. 81, II da LGT).

OO  FFUUSSTT

11. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust é o fundo especial,
instituído pela Lei n.º 9.998, de 17 de agosto de 2000, que tem como finalidade, conforme seu art. 1º,
“proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível ao
cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente do serviço, nos termos do disposto no inciso II do art. 81 da Lei
n.º 9.472, de 16 de julho de 1997”.
12. A Lei do Fust (art. 2º) estabelece para o Ministério das Comunicações a competência de
“formular as políticas, as diretrizes gerais e as prioridades que orientarão as aplicações do Fust, bem
como definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fundo”.
13. A Lei do Fust estabelece ainda as competências da Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel na gestão do Fust (art. 4º): (a) implementar, acompanhar e fiscalizar os
programas, os projetos e as atividades que aplicarem recursos do Fundo; (b) elaborar e submeter,
anualmente, ao Ministério das Comunicações a proposta orçamentária do Fust, para inclusão no projeto
de lei orçamentária anual; e (c) prestar contas da execução orçamentária e financeira do Fust.
14. O Fust possui diversas fontes de receitas, conforme definido no art. 6º da Lei n.º
9.998/2000, das quais se destaca – por ter sido a mais significativa desde  a criação do Fundo até junho
de 2005 – a contribuição de 1% sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços
de telecomunicações nos regimes público e privado. A segunda fonte de recursos do Fust em
materialidade é a originária da receita proveniente da outorga dos serviços de telecomunicações. O
saldo do fundo em junho de 2005 ultrapassou R$ 3,6 bilhões2.
15. Ocorre que, apesar de o Fundo contar com valores expressivos em seu saldo, de suas
receitas serem contínuas e de haver uma gama de possibilidades de destinação, até o presente momento
não houve aplicação dos seus recursos. A falta de aplicação dos recursos do Fundo tem sido motivo de
                                                          
2 A arrecadação do Fust, desde a sua criação, discriminada mensalmente por suas diversas fontes de recursos (volume 11, fls. 37/41), foi
encaminhada pela Anatel, por meio do Ofício n.º 050/2005/AUD, de 15/08/2005 (volume principal., fls. 17, e volume 11, fls. 01/41), em
atendimento ao Ofício/Sefid n.º 185, de 26/07/2005 (V. p., fls. 04/05).
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vários questionamentos pela sociedade, pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, principais
contribuintes do Fundo, pela mídia especializada e por diversos setores do Governo.
16. O Ministério das Comunicações e a Anatel efetuaram tentativas para a aplicação dos
recursos do Fust. Porém, todas elas restaram fracassadas, pois esbarraram em questões legais,
institucionais ou políticas, conforme buscaremos relatar adiante na Seção 2 – Antecedentes.
17. Os recursos do Fust, conforme o art. 5º da Lei do Fundo, devem ser aplicados em
programas, projetos e atividades que estejam em consonância com o plano geral de metas para
universalização de serviço de telecomunicações – PGMU ou suas ampliações3. Diversos objetivos devem
ser contemplados na aplicação dos recursos do Fundo, entre os quais, o atendimento a localidades com
menos de cem habitantes, a implantação de internet em escolas e bibliotecas públicas e instituições de
saúde, o atendimento a áreas remotas, a comunidades de baixo poder aquisitivo, a órgãos de segurança
pública e a instituições de assistência a deficientes.
18. Merece destaque, todavia,  o fato de que, à época da edição da LGT, em 1997, antes
portanto da privatização das empresas de telecomunicações, o foco da universalização cingia-se aos
serviços de telefonia, mormente a telefonia fixa. A Lei do Fust ampliou esse conceito, na medida em que
os objetivos dos programas, dos projetos e das atividades a serem financiados pelos recursos do fundo,
conforme dispõe o art. 5º da Lei, incluem a implantação de acessos não apenas para a prestação do
serviço telefônico, mas também para a utilização de redes digitais de informação, inclusive internet, e,
em casos específicos, até mesmo o fornecimento de equipamentos terminais. Além disso, a Lei do Fust
especifica os beneficiários dos seus recursos no caso da universalização do acesso às redes digitais de
informação e internet: escolas, bibliotecas, instituições de saúde, órgãos públicos, instituições de
assistência de deficientes, entre outros. Entretanto, como comentaremos nos parágrafos 118 a 126, essa
evolução no conceito de universalização, promovida pela Lei do Fust, é compatível com a prescrição
anterior da LGT.
19. Diante disso, a política de universalização não pode levar em consideração apenas
aspectos relativos às telecomunicações. Há diversas áreas de governo envolvidas e, assim, a formulação
da política exige forte coordenação e  integração entre os segmentos governamentais relevantes.

AA  IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDIIGGIITTAALL  EE  AA  PPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDOO  BBRRAASSIILL  NNOO  MMUUNNDDOO

20. A Lei do Fust trouxe duas inovações que necessariamente a coloca no bojo de discussões
das políticas de inclusão digital do governo federal: primeiro, a Lei estabeleceu objetivos – a serem
alcançados por programas, por projetos e por atividades do governo federal – relacionados a redes
digitais de informação; e, segundo, previu a disponibilização de terminais para estabelecimentos de
ensino e bibliotecas4. Assim, diante dos representativos recursos acumulados e da expectativa anual de
receita, em torno de R$ 600 milhões, é inescapável que o Fust seja considerado como um importante
meio de viabilização do acesso à internet para diversas iniciativas governamentais relacionadas à
inclusão digital5.
21. As crescentes discussões sobre a importância de se promover a inclusão digital estão
relacionadas com a revolução das tecnologias de informação, verificadas nas últimas décadas, que têm
na internet o seu maior símbolo. Nesse contexto, cabe citar o sociólogo espanhol Manuel Castells, um

                                                          
3 O art 5º da Lei n.º 9.998/2000 enumera, de forma exemplificativa, catorze diferentes objetivos a serem atingidos.
4 Art. 5o Os recursos do Fust serão aplicados em programas, projetos e atividades (...) que contemplarão, entre outros, os seguintes
objetivos:
VI – implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de informação destinadas ao acesso público, inclusive da internet,
em condições favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bibliotecas, incluindo os equipamentos terminais para operação pelos usuários;
5 Para melhor caracterizar o que se denomina por inclusão digital, cabe citar o documento final da I Oficina de Inclusão Digital (disponível
em http://www.governoeletronico.gov.br, acesso em 30/08/2005), evento realizado em 2001, que reuniu governo, academia e ONGs, e
concluiu que “o objeto central da inclusão digital é o conjunto de processos de comunicação e processamento de conhecimento relativos à
vida do cidadão e da cidadã. A toda a população deve ser garantido o direito de acesso ao mundo digital, tanto no âmbito técnico/físico
(sensibilização, contato e uso básico) quanto intelectual (educação, formação, geração de conhecimento, participação e criação).” Já o
Instituto Ethos, produziu recente manual  - Cruz (2004), pág. 9 - sobre o tema, o qual asseverou que “inclusão digital e o combate à exclusão
social e econômica estão intimamente ligados, em uma sociedade onde cada vez mais o conhecimento é considerado riqueza e poder. Se há
um consenso a respeito do que é inclusão digital é o de que o desenvolvimento socioeconômico e político deste início de século XXI passa
também pelo domínio das chamadas TICs — tecnologias de informação e comunicação.”
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dos principais responsáveis pela disseminação do termo sociedade da informação, que assim conceituou
informação e conhecimento6:

“informação: dados que foram organizados e comunicados;
conhecimento: um conjunto de declarações organizadas sobre fatos e idéias,

apresentando um julgamento ponderado ou resultado experimental que é transmitido a outros
por intermédio de algum meio de comunicação, de alguma forma sistemática. Assim,
diferencio comunicação de notícias e entretenimento.”

22. No final da década de 1990, diversos países lançaram programas governamentais que
visavam à sistematização das iniciativas relacionadas à dita sociedade da informação. No Brasil, foi
lançado, em 15/12/1999, o Programa Sociedade da Informação (SocInfo), coordenado pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, que visava incluir o País na Sociedade da Informação e favorecer a competição da
economia nacional no mercado global. O objetivo do Programa era integrar, coordenar e fomentar
ações para a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Sua fase de implantação
compreendia três etapas: 1) a elaboração de uma primeira proposta detalhada do Programa, intitulada
“Livro Verde”; 2) um amplo processo de consulta à sociedade sobre o tema; e 3) o plano definitivo das
atividades do Programa, intitulado “Livro Branco”, levando-se em conta as idéias e opiniões colhidas
no processo de consulta pública7.
23. O Livro Verde8 foi lançado em setembro de 2000, apenas um mês após a promulgação da
Lei do Fust. Como pode ser visto pela concomitância temporal, o Fust era apenas uma idéia em
discussão à época de elaboração do Livro Verde. Mesmo assim, foram feitas diversas menções ao Fundo,
no capítulo Universalização de Serviços para a Cidadania, que demonstram sua importância para o
Programa SocInfo. O Livro Branco, entretanto, não veio a ser elaborado e o Programa Sociedade da
Informação não teve continuidade a partir de 2003. Há razoável consenso entre especialistas de que essa
descontinuidade se deu, entre outros motivos, pela falta de financiamento do governo federal para as
diversas iniciativas planejadas9.
24. A despeito de ter sido descontinuado, merece destaque a visão sistêmica e a integração
presentes no Programa SocInfo. Como comentaremos na seção 5.2.1, a partir de 2003 o governo federal
lançou diversas iniciativas de inclusão digital, as quais se encontram até o presente momento não
integradas, dificultando assim a aplicação dos recursos do Fust.
25. Quando comparamos o percentual da população que tem acesso à internet, percebemos
que o Brasil se coloca aproximadamente nos patamares de países como Argentina e México. Entretanto,
o percentual atingido pelo Brasil é inferior a metade do atingido pelo Chile. Cabe destacar que ambos os
países possuíam percentuais equivalentes até 1999, ano em que o Chile deu um grande salto qualitativo
em relação aos demais países da região. Essas informações estão representadas no gráfico 1.

                                                          
6 Castells (1999), p. 64.
7 Fonte: http://www.socinfo.org.br, acesso em 17/11/2005.
8 Takahashi (2000).
9 Essa opinião pode ser vista em Rodrigues (2003), p. 13; Takahashi (2004), p. 95; e Medeiros (2004), p. 109.
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Gráfico 1 – Percentual populacional de usuários de internet (países selecionados)

Fonte: Millennium Indicator: “Internet users per 100 population (ITU estimates)”

26. O gráfico 2 ilustra o quanto o Brasil está em desvantagem em relação a países mais
desenvolvidos como Coréia do Sul e Estados Unidos. A vantagem apresentada sobre Índia e China deve
ser analisada com precaução, uma vez que tais países apresentam as maiores populações mundiais;
dessa forma, apesar de seus níveis de penetração serem reduzidos em termos percentuais, eles
representam valores mais significativos quando pensados em termos absolutos.

Gráfico 2  – Percentual populacional de usuários de internet (países selecionados)

Fonte: Millennium Indicator: “Internet users per 100 population (ITU estimates)”.10

27. A União Internacional de Telecomunicações (UIT), entidade vinculada à ONU, criou o
Índice de Acesso Digital (DAI)11 com o objetivo de medir o acesso da população de uma determinada
região às tecnologias de informação e comunicação12.
28. O DAI varia entre 0 e 1, sendo que quanto maior o índice, mais incluída digitalmente a
população do país. O Brasil obteve um DAI de 0,49 em 2002, o que o deixou na 62ª posição – de um total
de 178 países. Em 2004, obteve um DAI de 0,52, o que fez com que o Brasil caísse 3 posições (em relação
ao ranking de 2002), para o 65ª lugar. Ressaltamos, ainda, que a posição do Brasil nesse último ranking
foi inferior ao de nações como Kuwait (60º), Costa Rica (58ª), Jamaica (57ª), Argentina (54ª), Uruguai
(51º) e Chile (43º).

                                                          
10 Dados foram baixados do seguinte sítio -http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_series_results.asp?rowID=605.
11 Em inglês: Digital Access Index – DAI.
12 Este índice utiliza-se de cinco fatores para mensurar a citada acessibilidade: disponibilidade de infra-estrutura, preço relativo de acesso de
serviços de informação e comunicação, nível educacional, disponibilidade de banda internacional de acesso à internet e a densidade de
acessos de banda larga e utilização da internet. Fonte: www.itu.int.
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29. Ressaltamos a importância do Fust para a redução da desigualdade social brasileira, pois
como apontado por Philippe Quéau, nas Jornadas Temáticas de Edgar Morin, “O acesso à informação
torna-se um fator-chave na luta contra a pobreza, a ignorância e a exclusão social. Por essa razão não
se pode deixar nas mãos do mercado o cuidado de regular o acesso aos conteúdos das “autovias da
informação”. Pois são esses conteúdos que vão tornar-se o desafio fundamental do desenvolvimento
humano nos âmbitos da sociedade da informação. (...) A igualdade, em plena sociedade da informação,
deve ser uma igualdade de acesso. Da mesma forma que Jules Ferry soube impor no final do século XIX
o conceito de uma escola gratuita, laica e obrigatória, no momento em que se encetava a passagem de
uma sociedade predominantemente rural para uma sociedade em vias de industrialização, assim também,
às vésperas do século XXI, o desafio do acesso aos conhecimentos necessários na era da informação
torna-se profundamente político.” 13

30. Assim, como comentaremos na seção 4.2.1, é imprescindível que a formulação de políticas
para o Fust esteja integrada com a política do governo federal para a inclusão digital dos cidadãos
brasileiros.

22  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS
AATTUUAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTCCUU

31. O Tribunal de Contas da União tornou-se ator de significativa relevância, a partir dos
resultados advindos de sua atuação no processo. Num primeiro momento, o Tribunal colaborou para
impedir a aplicação equivocada desses recursos por meio de procedimento que apresentava indícios de
irregularidades, ao apreciar representação formulada por membros do Congresso Nacional14. Depois, o
Tribunal teceu esclarecimentos ao Executivo Federal sobre as possibilidades jurídicas para aplicação
dos recursos do Fundo, ao pronunciar-se em processo de consulta formulada pelo Ministério das
Comunicações 15.
32. Assim, o Tribunal, até o presente momento, havia atuado na questão somente quando
provocado, seja na análise da representação promovida por parlamentares do Congresso Nacional, seja
na resposta à Consulta realizada pelo Ministério das Comunicações. Todavia, as circunstâncias que
envolveram a matéria nos últimos meses – conforme detalhado na Representação16 que deu origem a esta
Auditoria – tornaram oportuna e conveniente a atuação do Tribunal de Contas da União, desta feita por
iniciativa própria, no problema da não aplicação dos recursos destinados à universalização de serviços
de telecomunicações no Brasil.
33. Desde a criação do Fust, o Poder Executivo, por meio do Ministério das Comunicações e
da Anatel, bem como pela edição de Decretos que regulamentam a Lei n.º 9.998/2000, tem adotado
medidas para a aplicação dos recursos do Fundo. Todavia, essas medidas não se mostraram suficientes
para efetivar a aplicação.
34. Logo após a publicação da Lei do Fust, foi editado o Decreto n.º 3.624, de 05/10/2000,
que dispõe sobre a regulamentação do Fundo. Além desse, foram editados dois outros Decretos (n.º
3.753 e n.º 3.754, ambos de 19/02/2001), os quais aprovam, respectivamente, o Plano de Metas para a
Universalização dos Serviços de Telecomunicações em Escolas Públicas de Ensino Profissionalizante
PGMU-EP e o Plano de Metas para a Universalização dos Serviços de Telecomunicações em Escolas
Públicas de Ensino Médio PGMU-EM.
35. Diante disso, a Anatel promoveu a Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL. O certame tinha
por objeto “a seleção de prestadora para a implementação das metas previstas nos Planos de Metas
para a Universalização de Serviços de Telecomunicações em Escolas de Ensino Médio e
Profissionalizante, mediante a cobertura da parcela de custo que não possa ser recuperada com a
exploração eficiente dos serviços, referente à implantação, disponibilidade e manutenção de acessos e
equipamentos terminais, para utilização de serviços de redes digitais de informação destinadas ao acesso

                                                          
13 Morin (2000), págs. 472 e 473. As jornadas contaram com a participação de cerca de 60 especialistas e foram realizadas em março de
1997, a pedido do Ministro da Educação Francês, Claude Allègre, com o objetivo de discutir o sistema educacional do segundo grau francês.
14 TC n.º 013.158/2001-1 que deu origem a Decisão n.º 1.095/2001 – Plenário.
15 TC n.º 005.602/2003-9 que deu origem ao  Acórdão n.º 1.107/20031.095/2001 – Plenário.
16 TC n.º 007.631/2005-2 que autorizou a realização desta auditoria (TC n.º 010.889/2005-5).
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público, inclusive da Internet, pelas escolas, utilizando recursos do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações – Fust”.
36. A licitação foi objeto de representação a este Tribunal, formulada por membros do
Congresso Nacional, pela qual foram apontadas diversas irregularidades no instrumento convocatório
do certame, tais como a não aplicação da Lei n.º 8.666/93 e a necessidade de criação de uma
modalidade de serviço de telecomunicações específica para a aplicação dos recursos (TC n.º
013.158/2001-1). O TCU, por meio da Decisão n.º 1.095/2001 – Plenário, determinou à Anatel a
suspensão cautelar da Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL e solicitou à Agência esclarecimentos sobre
as questões suscitadas na representação.
37. Diante dos pareceres exarados nos autos da representação pelas diversas unidades
técnicas do TCU que instruíram o processo – 1ª Secex, 6ª Secex, Adfis e Sefid –, a Anatel decidiu pela
anulação da Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL, conforme o Ofício n.º 713/2002/SUN/PR-ANATEL, de
11/07/2002, encaminhado ao Tribunal pelo Presidente da Agência, e o Ato n.º 27.130, de 12/07/2002, do
Conselho Diretor da Anatel, publicado no DOU de 15/07/2002.
38. A anulação do certame pela Anatel ensejou o arquivamento da representação no âmbito
do TCU, ante a perda de seu objeto, sem que houvesse pronunciamento definitivo do Tribunal a respeito
da Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL, conforme a Decisão/TCU n.º 1.308/2002 – Plenário.
39. Depois disso, o Ministério das Comunicações formulou Consulta ao TCU a respeito de
dúvidas em diversos aspectos da interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à
aplicação dos recursos do Fust no oferecimento de serviços de telecomunicações a estabelecimentos de
ensino, bibliotecas e instituições de saúde, em face do contido, em especial, na Lei n.º 9.998/2000, na Lei
n.º 9.472/97 e na Lei n.º 8.666/93.
40. O TCU, em resposta à Consulta, proferiu o Acórdão n.º 1.107/2003 – Plenário, na Sessão
de 13/08/2003, pelo qual prestou esclarecimentos ao Ministério das Comunicações, na hipótese de o
Poder Executivo contratar os objetos descritos na Consulta com recursos do Fust, entre os quais
destacam-se:

� os recursos do Fust deveriam ser utilizados por meio de outorga de concessões de uma
nova modalidade de serviço de telecomunicações, a ser prestado em regime público;

� por se tratar de um serviço público de competência da União, a Anatel deveria
promover as licitações dessas outorgas, a serem regidas pela LGT, consoante a
prescrição dos seus arts. 83, 89 e 210; não se aplicaria, portanto, a Lei n.º 8.666/1993;

� quaisquer empresas poderiam participar das referidas licitações, desde que atendessem
aos requisitos do art. 86  da LGT.

41. A seguir, a Anatel realizou Consultas Públicas – de 24/11/2003 a 1/3/2004 – visando à
criação do Serviço de Comunicações Digitais – SCD. Após consolidar as contribuições obtidas, a
Agência encaminhou ao Ministério das Comunicações, em 6/10/2004, sua proposta de criação do novo
serviço.
42. O Ministério, porém, divergiu da Anatel e não deu continuidade à proposta de criação do
SCD, devolvendo o processo à Agência, em 15/2/2005. Desde então, como comentaremos na seção 4.3.2,
não foram tomadas medidas concretas – nem pela Anatel, nem pelo Ministério – para se finalizar o
processo de criação do SCD.
43. A Sefid, percebendo a indefinição quanto a aplicação dos recursos do Fust, propôs então a
realização desta auditoria, em 16/5/200517.

33  EESSCCOOPPOO  EE  MMÉÉTTOODDOO  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA
44. O presente trabalho buscou verificar que dificuldades, limitações ou barreiras impedem a
aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust. Para
tanto, a equipe de auditoria procurou responder quatro questões para que os objetivos da fiscalização
fossem alcançados:
                                                          
17 TC n.º 007.631/2005-2, que autorizou a realização desta auditoria (TC n.º 010.889/2005-5).
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� existem políticas públicas, diretrizes gerais e prioridades, formuladas ou em discussão,

no âmbito do Ministério das Comunicações, que possam orientar de forma efetiva  a
aplicação dos recursos do FUST, nos termos da Lei?

� existe definição de quais programas, projetos e atividades governamentais poderão ser
financiados com os recursos do Fust?

� quais problemas houve na formulação do Serviço de Comunicações Digitais – SCD
que, se sanados, poderiam trazer maior expectativa de sucesso na utilização dos
recursos do Fust?

� as dificuldades para utilização dos recursos do FUST justificam eventual alteração da
legislação no que se refere a: (a) exigência de aplicação de recursos em serviços de
telecomunicação; (b) necessidade de prestação de serviço de telecomunicações em
regime público; (c) descentralização da competência de aplicação para Estados e
Municípios?

45. Com o intuito de  endereçar essas questões, o trabalho de auditoria analisou documentos,
estratégias e estudos no âmbito principalmente da Anatel e do Ministério das Comunicações, com vistas
a compreender os processos de elaboração de políticas – seu desenho,  supervisão e implementação –
relacionadas ao Fust, aos programas governamentais de inclusão digital, bem como os processos de
elaboração de políticas relativas ao Serviço de Comunicação Digital – SCD. A equipe de auditoria
realizou entrevistas com diversos atores no âmbito do Executivo e da Anatel, responsáveis pelas
conduções dessas políticas, atualmente ou no passado, bem como realizou entrevistas com diversos
especialistas em telecomunicações e inclusão digital18. A metodologia também consistiu em consulta à
literatura relevante sobre o tema19 e realização de benchmarking no que se refere a políticas de inclusão
digital no Brasil e em alguns países selecionados. Deve-se ressaltar, entretanto, que não constituiu
escopo desta auditoria analisar alternativas tecnológicas para universalização, analisar prioridades de
políticas para aplicação dos recursos do Fust, nem avaliar  programas de inclusão digital no Brasil,
apesar de analisar suas implicações e relacionamentos com o Fust.

44  RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTIIDDOOSS
44..11  EEXXIISSTTEEMM  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS,,  DDIIRREETTRRIIZZEESS  GGEERRAAIISS  EE  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS,,

FFOORRMMUULLAADDAASS  OOUU  EEMM  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAASS
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS,,  QQUUEE  PPOOSSSSAAMM  OORRIIEENNTTAARR  DDEE  FFOORRMMAA  EEFFEETTIIVVAA    AA
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDOO  FFUUSSTT??

46. Verificamos que o Poder Executivo Federal somente manifestou a intenção concreta de
aplicar os recursos do Fust – com prioridade para a área de educação20 – no ano de 2001, quando houve
previsão orçamentária e foi expedido decreto com metas de universalização objetivas. Ainda assim,
identificamos, que as prioridades foram definidas de forma superficial e genérica. [parágrafos 52 a 66]
47. A partir de 2003, houve uma grande rotatividade, pois em menos de três anos o Ministério
foi dirigido por três Ministros, que por sua vez trocaram seus principais assessores. Uma grave
deficiência verificada em todas as gestões diz respeito à não explicitação formal das prioridades em
relação ao Fust. Houve apenas, em 2001, um processo inicial de interlocução do Ministério das
Comunicações com os demais Ministérios envolvidos [parágrafos 56 e 57]. Apesar disso, nenhuma das
gestões ministeriais chegou a formalizar concretamente as prioridades, estabelecendo relações de custo-
benefício em cada programa a ser atendido pelo Fust [parágrafo 59]. Também não foram devidamente
equacionadas diversas premissas – como os custos e as metas associados à desoneração de recursos, ao
terminal e à redução de conta21 – [parágrafos 97 a 104], o que contribuiu para a não concretização do
SCD até o presente momento [seção 4.3.1].

                                                          
18 A listagem dos atores entrevistados consta no Anexo 2 deste relatório.
19 Ver Referência Básica e Referência Legislativa – seções 8 e 9.
20 A aplicação dos recursos do Fust seria direcionada ao programa Proinfo, mas por diversos problemas não pôde ser concretizada, como
comentado nos parágrafos 35 a 38.
21 Essas premissas estão estabelecidas nos art. 5º, V  e VI, e art. 8º da Lei do Fust.
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48. A gestão do Ministro Miro Teixeira, no que se refere ao Fust, teve o mérito de procurar
estabelecer um modelo jurídico mais adequado e de menor risco de questionamento judicial, ao
promover a mencionada Consulta ao TCU [parágrafos 39 a 40]. Porém, a atuação do Ministério, nesse
período, foi deficiente na interlocução com os diversos ministérios e na orientação à Anatel, visando a
definição do novo serviço que viabilizaria a aplicação dos recursos [parágrafos 67 a 71].
49. A partir de janeiro de 2004, a gestão do Ministro Eunício Oliveira sinalizou que não daria
prosseguimento à iniciativa proposta pelo seu antecessor, porém não formalizou nenhuma proposta
alternativa; identificamos ainda que não houve previsão orçamentária, nem redefinição da política
assumida inicialmente em 2001 [parágrafos 73 a 79]. Verificamos, ademais, uma inconsistência na sua
orientação à Anatel, no processo de criação do SCD, em relação à necessidade de novos estudos acerca
da desoneração dos recursos [seção 4.3.2].
50. Podem ser apontadas como causas dessas deficiências ministeriais: a rotatividade, que
impõe um custo de aprendizado e dificulta o consenso entre os atores; a reduzida estrutura de servidores
capacitados a tratar as complexas questões envolvidas; e, por último, no caso específico da gestão do
Ministro Eunício, a expectativa em torno da aprovação do Projeto de Lei das Agências [parágrafos 105
a 108]. Em todos esses casos, seria importante um acompanhamento mais ativo da Casa Civil
[parágrafos 161 a 171].
51. Comentaremos, por fim, que o atual Ministro Hélio Costa não tem ainda nenhuma
proposta concreta relativa à aplicação dos recursos do Fust, seja sobre as prioridades a serem seguidas,
seja sobre o rumo que deverá tomar a proposta enviada pela Anatel para a criação do SCD. Destacamos
ainda a inconsistência da avaliação do Ministério, ao atribuir um risco jurídico alto ao SCD,
desconsiderando que a Consulta realizada ao TCU na Gestão do Ministro Miro Teixeira buscou
exatamente minimizar o risco jurídico [parágrafos 80 a 88].

44..11..11  OO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAASS  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  FFOOII  DDEEFFIICCIIEENNTTEE  NNAA  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  EE  NNAA
IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAASS,,  DDIIRREETTRRIIZZEESS  GGEERRAAIISS  EE  PPRRIIOORRIIDDAADDEESS..

AA  PPRRIIOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  IINNIICCIIAALL  FFOOII  SSUUPPEERRFFIICCIIAALL  EE  GGEENNÉÉRRIICCAA

52. O Ministro das Comunicações à época da aprovação da Lei do Fust, Pimenta da Veiga,
por meio da Exposição de Motivos/MC n.º 595, de 07/11/2000, encaminhou ao Presidente da República
proposta de Política para Aplicação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações –
Fust, bem como de Diretrizes e Prioridades para as Aplicações do Fust22.
53. As áreas prioritárias para a aplicação dos recursos do Fundo, conforme a Política
definiu, seriam educação, saúde, segurança pública, regiões remotas e de fronteiras e assistência a
deficientes. Para tanto, a Política estabelecia que o Ministério das Comunicações compartilharia os
programas indicados respectivamente com as demais entidades governamentais envolvidas nas políticas
setoriais previstas. Dessa forma, a Política indicava a posterior proposição de sete programas para as
áreas consideradas prioritárias, quais sejam: Programa de Educação (com a participação do MEC),
Programa de Saúde (com a participação do Ministério da Saúde), Programa de Telecomunicações,
Programa de Atendimento a Deficientes (com a participação do Ministério da Previdência), Programa
de Segurança Pública (com a participação do Ministério da Justiça), Programa para Regiões Remotas e
de Fronteiras (com a participação do Ministério da Defesa) e Programa Bibliotecas Públicas (com a
participação do Ministério da Ciência e Tecnologia).
54. Conforme a Política apresentada pelo Ministério das Comunicações, o Programa de
Educação permitiria o acesso à informática, no prazo de dois anos, a todas as 13 mil escolas públicas de
ensino médio existentes no País, abrangendo sete milhões de alunos. Na área de saúde, a Política
pretendia aplicar os recursos do Fust na implantação de sistemas de telecomunicações informatizados
em apoio à saúde pública, com ênfase nas possibilidades de atendimento das populações de regiões de
difícil acesso, por meio da telemedicina. Verifica-se, assim, que somente para as áreas de educação e
saúde, a Política previu estratégias para a aplicação dos recursos, ainda assim definidas
superficialmente. Para as demais áreas consideradas prioritárias, não houve nenhuma diretriz mais
objetiva.

                                                          
22 Volume 2.
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55. Observamos inicialmente que a Política tornou-se por demais ambiciosa, pois é certo que
os recursos do Fundo não seriam, nem ainda hoje são, suficientes para atender plenamente todas as
áreas listadas. Além disso, uma gama variada de áreas prioritárias gera expectativas irreais em relação
à Política de universalização e dificulta a sua implementação. Portanto, seria necessário que a Política
definisse de forma mais clara e precisa as prioridades eleitas. Muitas críticas nesse sentido vêm sendo
feitas pela mídia especializada e por especialistas do setor23.
56. Após a definição da Política para Aplicação do Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações, a Anatel promoveu a Consulta Pública n.º 273, de 15/12/2000, cujo objeto foi
Proposta de “Regulamento de Operacionalização da Aplicação de Recursos do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust”, instituído pela Lei n.º 9.998, de 17 de agosto
de 2000. O Regulamento foi aprovado pela Resolução/Anatel n.º 269 de 09/07/2001 e previa que as
entidades interessadas deveriam elaborar termos de referência – nos moldes especificados pelo
regulamento em formulário próprio – dos programas, dos projetos e das atividades, a serem financiados
com os recursos do Fundo.
57. A partir disso, os Ministérios interessados nos programas declarados na Política de
aplicação dos recursos do Fust desenvolveram seus termos de referência, nos moldes especificados pela
Anatel e conforme o Regulamento de Operacionalização da Aplicação de Recursos do Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações, para os programas, os projetos e as atividades
referentes às suas respectivas áreas de competência. Esses termos de referência foram analisados pela
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA do Ministério das Comunicações e
encaminhados ao Secretário Executivo da Pasta, com recomendações a serem observadas. A seguir, no
período entre janeiro de 2001 e outubro de 2002, o Ministério das Comunicações publicou diversas
Portarias, pelas quais foram definidos os programas previstos na Política de aplicação dos recursos do
Fust24.
58. Nesse segundo momento, também pode ser verificada a falta do Ministério das
Comunicações na definição clara e precisa das prioridades de aplicação dos recursos do Fust. Apesar de
os programas propostos pelos diversos Ministérios interessados terem sido definidos em portarias, não
temos conhecimento de que o Ministério das Comunicações tenha realizado estudos comparativos entre
as demandas constantes de cada um dos termos de referência apresentados e seus respectivos custos de
implementação. Tampouco existiu avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos demandados por
cada um dos programas propostos em relação ao montante disponível no Fundo e à previsão de sua
arrecadação. Repise-se que os recursos existentes no Fust, apesar de significativos, seriam insuficientes
para implementar e manter os diversos programas definidos pela Política de universalização.
59. Mesmo sem ter definido formalmente quais eram as prioridades, o Executivo Federal
editou os Decretos n.ºs 3.753 e 3.754, ambos de 19/2/2001, os quais aprovaram os respectivos PGMU-
EP – Plano de Metas para a Universalização de Serviços de Telecomunicações em Escolas Públicas de
Ensino Profissionalizante e PGMU-EM – Plano de Metas para a Universalização de Serviços de
Telecomunicações em Escolas Públicas de Ensino Médio25. Os PGMU-EP e PGMU-EM previam que
todas as escolas públicas de ensino médio e de ensino profissionalizante teriam disponível, até o final de
dezembro de 2002 “(...) acesso, incluindo os equipamentos terminais, para utilização de serviços de
redes digitais de informação destinadas ao acesso público, inclusive da Internet”26.
60. Assim, a Política de universalização formulada nesse período demonstrou fragilidades e
inconsistências, não somente em relação à sua concepção e à definição clara e precisa de prioridades,
mas – como abordaremos a seguir – também no que diz respeito às medidas de estratégia orçamentária.

OO  DDEESSCCOOMMPPAASSSSOO  EENNTTRREE  OOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  EE  AASS  LLEEIISS  OORRÇÇAAMMEENNTTÁÁRRIIAASS  DDOOSS  AANNOOSS  22000011  EE  22000022
61. A Lei Orçamentária Anual – LOA 2001 (Lei n.º 10.171, de 05/01/2001) continha
autorização de despesa a ser realizada com recursos do Fust por meio do Programa de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações. Conforme a Lei, o Programa era composto de três ações financiadas
                                                          
23 Ver Faraco (2003).
24 Os termos de referência e as Portarias constam no Volume 3.
25 A partir desses Decretos, a Anatel promoveu a Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL, como comentado nos parágrafos 34 a 38.
26 Os Decretos n.ºs 3.898 e 3.899, de 29/08/2001, alteraram os Planos originais apenas no que diz respeito às metas iniciais de
universalização.
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com recursos do Fust, as quais consistiam na implantação de acesso aos serviços de telecomunicações,
sendo a primeira em instituições de saúde pública, a segunda em estabelecimentos públicos de ensino e
bibliotecas públicas e a terceira, de definição bastante genérica, em localidades onde o custo dos
serviços não possa ser recuperado com sua exploração comercial. A inclusão desse programa no Plano
Plurianual – PPA 2000-2003 – somente ocorreu em outubro de 2001, quando da promulgação da Lei n.º
10.297, de 26/10/2001, e era constituído das mesmas ações definidas na LOA 2001.
62. A seguir, as Tabela 1 e Tabela 2 apresentam, respectivamente,  os valores destinados ao
Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações pelo PPA 2000-2003 e pelas LOA 2001
e LOA 2002.
Tabela 1 – Recursos previstos no PPA 2000-2003 para as ações do Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - 0257

financiadas com recursos do Fust para o Período 2001-2003, conforme a Lei n.º 10.297/2001.

AAççããoo 22000011--22000033

Implantação de Acessos aos Serviços de Telecomunicações em Instituições de Saúde
Pública.

703.410.100

Implantação de Acessos aos Serviços de Telecomunicações nos Estabelecimentos
Públicos de Ensino e Bibliotecas Públicas.

1.523.091.600

Implantação de acessos aos serviços de telecomunicações em localidades onde o custo
dos serviços não possa ser recuperado com sua exploração comercial.

435.438.300

Total 2.661.940.000

          Fonte: Anexo I da Lei n.º 10.297/2001.

Tabela 2 – Recursos previstos nas LOA 2001 (Lei n.º 10.171/2001) e LOA 2002 (Lei n.º 10.407/2002) para as ações do Programa de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações - 0257 financiadas com os recursos do Fust.

AAççããoo 22000011 22000022

1319 - Implantação de Acessos aos Serviços de Telecomunicações em
Instituições de Saúde Pública. 260.000.000 227.700.000

1321 - Implantação de Acessos aos Serviços de Telecomunicações nos
Estabelecimentos Públicos de Ensino e Bibliotecas Públicas. 673.200.000 480.000.000

1323 - Implantação de acessos aos serviços de telecomunicações em
localidades onde o custo dos serviços não possa ser recuperado com sua
exploração comercial.

91.800.000 112.300.000

0998 - Reserva de Contingência - 341.021.620

Total 1.025.000.000 1.161.021.620

          Fonte: Anexo I da Lei n.º 10.171/2001 e Anexo I da Lei n.º 10.407/2002.

63. Verifica-se, portanto, que, para o Programa Saúde, definido na Portaria/MC n.º 196/2001,
não havia um programa orçamentário no PPA 2000-2003 e na LOA 2001, mas apenas uma ação de um
programa orçamentário. Nos casos  dos Programa Educação (Portaria/MC n.º 002/2001) e Programa
Biblioteca (Portaria/MC n.º 245/2001), o PPA 2000-2003 e a LOA 2001 definiam uma única ação
orçamentária. A terceira ação do Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
abarcaria os demais programas definidos pelo MC.
64. Esse descompasso entre os programas definidos pelo MC e as leis orçamentárias é mais
um dos elementos que demostram a fragilidade e a inconsistência da Política de universalização adotada
nesse período. Não é possível, por exemplo no caso dos Programa Educação e Programa Biblioteca,
identificar os recursos que seriam destinados aos projetos Escolas de Ensino Médio e Instituições
Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Profissionalizante, mencionados na Portaria/MC n.º
002/2001, e aos projetos Bibliotecas Públicas Federais, Estaduais e Municipais e Bibliotecas de
Organizações do Terceiro Setor, mencionados na Portaria/MC n.º 245/2001. Na verdade, com base
apenas no PPA 2000-2003 e nas respectivas LOA não é possível sequer identificar o montante de
recursos que seriam alocados a cada um dos programas.
65. O Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações sofreu alterações para
o exercício de 2003. Os estabelecimentos públicos de ensino e as bibliotecas públicas, antes agregados
em uma única ação, foram contemplados com ações próprias. Manteve-se a ação voltada para a saúde.
Foram definidas novas ações voltadas para áreas específicas: (a) unidades de serviço público, situadas
em áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico; (b) deficientes carentes e instituições de
assistência a deficientes; (c) órgãos de segurança pública; (d) áreas rurais; e (e) localidades com menos



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                                                                                                                                                              TC-010.889/2005-5
de cem habitantes. Também foi mantida a ação de caráter genérico voltada para a implantação de
acessos aos serviços de telecomunicações. A Tabela 3 reflete essas alterações e apresenta o montante
autorizado pela LOA 2003 (Lei n.º 10.640/2003) para cada uma das ações financiadas com recursos do
Fust.

Tabela 3 – Recursos do Fust autorizados na LOA 2003 (Lei n.º 10.640/2003) para o Programa de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações – 0257.

AAççããoo 22000033

Promoção da implantação de acessos aos serviços de redes digitais de informação destinadas ao
acesso público, em estabelecimentos de ensino, por meio de ressarcimento de parcela de custo não
recuperável, incluindo os equipamentos terminais.

38.681.036,00

Promoção da implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de informação
destinadas ao acesso público, em bibliotecas, por meio de ressarcimento de parcela de custo não
recuperável, incluindo os equipamentos terminais.

2.881.754,00

Promoção da implantação de acessos para utilização de serviços de redes digitais de informação
destinadas ao acesso público, em instituições de saúde, por meio de ressarcimento de parcela de
custo não recuperável.

9.003.207,00

Promoção da implantação de acessos aos serviços de telecomunicações, em unidades de serviço
público, situadas em áreas remotas e de fronteira de interesse estratégico, por meio de
ressarcimento de parcela de custo não recuperável.

5.638.909,00

Promoção de fornecimento de acesso individual aos serviços de telecomunicações e equipamentos de
interface, a deficientes carentes e a instituições de assistência a deficientes, por meio de
ressarcimento de parcela de custo não recuperável.

5.638.909,00

Promoção da implantação de acessos individuais aos serviços de telecomunicações, por meio de
ressarcimento de parcela de custo não recuperável, a órgãos de segurança pública. 13.157.454,00

Promoção da implantação de acessos aos serviços de telefonia, por meio de ressarcimento de parcela
de custo não recuperável, em áreas rurais. 26.314.909,00

Promoção da implantação de acessos aos serviços de telecomunicações, por meio de ressarcimento
de parcela de custo não recuperável, em localidades com menos de cem habitantes. 2.819.455,00

Promoção da implantação de acessos aos serviços de telecomunicações, por meio de ressarcimento
de parcela de custo não recuperável, para atendimento a comunidades de baixo poder aquisitivo. 36.369.567,00

Reserva de Contingência 455.972.800,00

Total 596.477.987,00

Fonte: Anexo I da Lei n.º 10.640/2003.

66. Por fim, vale dizer que desde a formalização da Política de universalização até dezembro
de 2002, houve também movimentos apenas superficiais para a aplicação de recursos do Fust na área da
saúde. Foi realizada pela Anatel a Consulta Pública n.º 325, de 19/10/2001, que tratou de Proposta de
Plano de Metas para a Universalização de Serviços de Telecomunicações no Atendimento em Saúde.
Apesar disso, não ocorreu a edição de decreto que aprovasse o referido Plano.

NNÃÃOO  HHOOUUVVEE  SSUUPPEERRVVIISSÃÃOO  EE  IINNTTEERRLLOOCCUUÇÇÃÃOO  PPAARRAA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS
DDIIGGIITTAAIISS  ––  SSCCDD

67. O atual governo tomou posse em janeiro de 2003 e, para comandar o Ministério das
Comunicações, foi escolhido o senhor Miro Teixeira. À época, o Fust contava com saldo de R$ 2,15
bilhões e não havia expectativa de aplicação imediata dos seus recursos ante a frustração trazida pela
anulação da licitação promovida pela Anatel, devido aos questionamentos jurídicos que envolveram o
certame, e conforme se pode verificar na LOA 2003 (Tabela 3) que destinou 76% dos recursos do Fundo
naquele exercício à reserva de contingência.
68. Com o intuito de minimizar o risco jurídico que envolvia a questão, o Ministério das
Comunicações formulou, em março de 2003, Consulta ao TCU a respeito de dúvidas em diversos
aspectos da interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à aplicação dos recursos
do Fust no oferecimento de serviços de telecomunicações a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e
instituições de saúde, em face do contido, em especial, na Lei n.º 9.998/2000, na Lei n.º 9.472/97 e na Lei
n.º 8.666/93. Nesse momento, consoante o objeto da Consulta, pôde-se constatar que, apesar de não
haver indicação clara e precisa por parte dos formuladores da Política de universalização, as áreas de
educação e saúde continuavam a ser as de maior prioridade para a aplicação dos recursos do Fust.
Nota-se aqui nova incongruência do Ministério das Comunicações em relação às definições de
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prioridades, pois a LOA 2003, conforme a Tabela 3, possuía ações orçamentárias voltadas para outras
áreas.
69. O Ministro das Comunicações, Miro Teixeira, durante a sua gestão (janeiro de 2003 a
janeiro de 2004) não tomou medidas para formular uma nova Política de universalização, enquanto
aguardava o deslinde da consulta por ele encaminhada ao TCU. Todavia, mesmo após proferido o
Acórdão/TCU n.º 1.107/2003 – Plenário, não temos conhecimento de que foram adotadas ações nesse
sentido. Portanto, ainda prevalecia a Política definida pela Exposição de Motivos/MC n.º 595/2000 e
pelas portarias que definiram os programas nela mencionados.
70. Em novembro de 2003, o Ministro das Comunicações encaminhou aos diversos outros
Ministros das Pastas interessadas nos programas definidos pelo MC (Educação, Saúde, Assistência
Social, Justiça, Defesa e Ciência e Tecnologia) Avisos27, pelos quais: (a) informou-lhes do Acórdão do
TCU proferido em razão da Consulta formulada pela Pasta das Comunicações, o qual, segundo o MC,
remeteria à criação de um novo serviço de telecomunicações, em banda larga, a ser prestado em regime
público; (b) informou-lhes do fato de que a Anatel colocaria em consulta pública o regulamento do
serviço, seu plano geral de outorgas e seu plano geral de metas de universalização, bem como o edital e
o contrato de concessão; e (c) solicitou-lhes que fornecessem a demanda de seus respectivos Ministérios
a serem implementadas com recursos do Fundo. As Pastas da Saúde e da Educação atenderam à
solicitação do Ministério das Comunicações em dezembro de 2003 e a da Ciência e Tecnologia em
janeiro de 200428.
71. A Anatel, a partir da resposta à Consulta formulada pelo MC ao TCU, já havia optado por
adotar as medidas necessárias à criação de um novo serviço de telecomunicações a ser prestado em
regime público, denominado Serviço de Comunicações Digitais – SCD, sem qualquer orientação formal
do Ministério das Comunicações nesse sentido. Veja-se que a Anatel, instada a se pronunciar a respeito
das orientações expedidas pelo MC após o TCU ter se manifestado em relação à Consulta, apenas
informou que “a instituição do Serviço de Comunicações Digitais foi motivada em razão do TCU ao
responder Consulta formal encaminhada pelo Excelentíssimo Sr. Ministro das Comunicações por
intermédio do Aviso n.º 67/2003-MC, de 24.03.2003, a respeito dos recursos do Fust. O referido Acórdão
determinou a necessidade de definição de uma nova modalidade de serviço de telecomunicações a ser
prestado em regime público, notadamente em seus itens 9.2.1 a 9.2.1.2”29. Esse fato caracteriza a falta
de iniciativas do Ministério das Comunicações, tanto na supervisão em relação à Agência Reguladora,
quanto na definição clara e precisa da política de universalização. Além disso, demonstra a
superficialidade da interlocução havida entre o Ministério das Comunicações, as demais Pastas
interessadas e a Anatel sobre a criação desse novo serviço.
72. Salientamos que, logo após a realização das consultas públicas voltadas à criação do
SCD30, mais precisamente em 27/01/2004, o Ministério das Comunicações teve seu comando alterado. O
Ministro Miro Teixeira deixou o cargo e tomou posse como titular dessa Pasta o Senhor Eunício
Oliveira.

OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  LLEEII  DDAASS  AAGGÊÊNNCCIIAASS;;  AA  IINNCCOONNSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  NNAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOO  SSCCDD;;  EE  AA  NNÃÃOO
FFOORRMMAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  NNEENNHHUUMMAA  PPRROOPPOOSSTTAA  AALLTTEERRNNAATTIIVVAA  AAOO  SSCCDD

73. Assim como seu antecessor, o Ministro Eunício Oliveira, também não reformulou a
Política de universalização dos serviços de telecomunicações. Mantinha-se, dessa forma, a Política
descrita na   Exposição de Motivos/MC n.º 595/2000 e nas portarias do MC que definiram os programas
nela mencionados. Também não tomamos conhecimento sobre qualquer orientação expedida pelo MC à
Anatel, na gestão do Sr. Eunício, a respeito da criação do SCD.
74. No plano orçamentário, o PPA do atual governo (para o período 2004-2007) foi instituído
pela Lei n.º 10.933, de 11/08/2004. O Plano alterou de forma significativa o Programa de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Foram definidas apenas três ações orçamentárias a
serem executadas com recursos do Fust. A primeira é voltada para serviços de telefonia em comunidades
                                                          
27 Volume 7,  fls. 01/19.
28 Volume 7, fls. 20/78.
29 Ofício n.º 67/2005/AUD-Anatel, de 11.10.2005 (V.p, fls. 87) em atendimento ao Ofício/SEFID n.º 295/2005, de 05/10/2005 (V. p., fls.
63).
30 O processo de criação do SCD está abordado na seção 4.3.1.
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de até 100 habitantes, de baixa renda, rurais ou remotas; em órgãos públicos de ensino, saúde,
segurança e bibliotecas; e para deficientes carentes e suas instituições. A segunda tem como objeto
serviços de acesso a redes digitais de informação em comunidades de baixa renda, em regiões remotas e
de fronteira, em estabelecimentos de saúde e em órgãos de segurança pública. A terceira trata de
serviços de acesso a redes digitais de informação, inclusive equipamentos terminais, em entidades de
ensino e de assistência a deficientes, em bibliotecas e para deficientes carentes. A Tabela 4 apresenta os
recursos destinados a cada uma dessas ações pelo PPA 2004-2007, conforme a Lei n.º 10.933/200431.

Tabela 4 – Recursos previstos no PPA 2004-2007 (Lei n.º 10.933/2004) para as ações do Programa de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações - 0257 financiadas com recursos do Fust.

AAççããoo 22000044--22000077

0512 - Cobertura da parcela de custo não-recuperável pela prestação de serviços de acesso a
redes digitais de informação, inclusive equipamentos terminais, em entidades de ensino e
de assistência a deficientes, bibliotecas e para deficientes carentes.

452.207.064

0528 - Cobertura da parcela de custo não-recuperável de serviço de telefonia em
comunidades de até 100 habitantes, baixa renda, rurais ou remotas e em órgãos públicos
de ensino, saúde, segurança e bibliotecas e para deficientes carentes e suas
instituições.

224.262.496

0530 - Cobertura de parcela de custo não recuperável pela prestação de serviços de acesso a
redes digitais de informação em comunidades de baixa renda, em regiões remotas e de
fronteira, estabelecimentos de saúde e órgãos de segurança pública.

224.262.496

Total 900.732.056

          Fonte: Anexo II da Lei n.º 10.933/2004.

75. Verifica-se que a incongruência entre os programas definidos pela Política de
universalização e o PPA 2000-2003, antes relatada, persistiu em relação ao PPA 2004-2007. A descrição
das ações definidas no atual Plano e os respectivos montantes previstos, assim como no PPA anterior,
não revelam as prioridades de aplicação dos recursos, pois, redes digitais de informação para escolas,
bibliotecas, entidades de assistência a deficientes e deficientes carentes estão aglomeradas em uma única
ação orçamentária. O mesmo ocorre em relação às outras duas ações orçamentárias definidas no
Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
76. Apesar das críticas e dos questionamentos ao SCD, a Anatel encaminhou ao Ministério
das Comunicações, em outubro de 2004, minutas de Exposição de Motivos e do respectivo Decreto para
a instituição do novo Serviço.
77. Antes mesmo de a Anatel encaminhar sua proposta, todavia, o Ministério das
Comunicações sinalizava que o caminho desejado para a aplicação dos recursos do Fust não seria o
SCD. Não houve qualquer manifestação formal da Pasta nesse sentido, entretanto, as informações
trazidas pela mídia especializada davam conta disso. A seguir transcrevemos trechos de entrevista
concedida pelo ex-Ministro Eunício à revista Telecom, em maio de 2004, que demonstram seu
desinteresse pelo SCD32.

                                                          
31 O PPA 2004-2007, instituído pela Lei n.º 10.933/2004, foi revisado por meio da Lei n.º 11.044/2004, a qual não modificou de forma
significativa o Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
32 Obtida no site do Ministério das Comunicações: www.mc.gov.br/agenda/Entrevista_Telecom.pdf. Acesso: 1/11/2005. Fls. 179 a 187 do
Volume 10.
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“Telecom — Como o sr. analisa a condução desse projeto[o SCD]?
Eunício —Tenho algumas preocupações com a forma de utilização dos recursos do

Fust.
(...) Com o Fust, nós temos ZERO projeto em andamento.
Não posso conceber que um país, com recursos tão escassos, crie um fundo tão

importante apenas para levar Internet banda larga para determinados pontos. Esse projeto
tem que ser discutido, obviamente com uma velocidade maior, com uma visão mais ampla.
Estou convencido de que só conseguiremos avançar se o projeto assegurar a instalação e o
funcionamento de centros vocacionais e de centros tecnológicos.

Telecom — O sr. está dizendo, então, que o SCD não deve ficar limitado ao ponto
público?

Eunício — Eu acho pouco. (...)
Telecom — Mas, ministro, já há muita coisa em andamento, a partir da decisão

política de seu antecessor. Consultas públicas, plano de outorga, plano de universalização e
muitos questionamentos sobre sua viabilidade...

Eunício — A minha preocupação não é o SCD. A minha preocupação é o Fust.(...)”
grifos nossos.

78. Em outra entrevista, dessa vez concedida à revista Isto é Dinheiro, em 24/2/2005, o ex-
Ministro revelou que contava com a conclusão da tramitação no Congresso Nacional do projeto da nova
Lei das Agências Reguladoras33, pela qual os recursos do Fust teriam aplicação múltipla,
independentemente de novas outorgas e, além disso, poderiam ser aplicados diretamente pelo Ministério
das Telecomunicações. A seguir, está a transcrição do trecho que confirma essa expectativa.

“DINHEIRO - Quando o governo vai utilizar nos projetos de inclusão social os R$
3,3 bilhões já acumulados do Fust?

EUNÍCIO – (...) A Anatel está criando os novos Serviços de Comunicação Digital.
O plano é dividir o Brasil em 11 regiões e licitar as concessões para 11 novas empresas. Mas
esse processo é demorado e lento. Além disso, é provável que não se concretize.

DINHEIRO - Por quê?
EUNÍCIO - Porque tramita no Congresso a nova Lei das Agências Reguladoras, e

por essa nova lei, os recursos do Fust terão aplicação múltipla, que independe de novas
outorgas. Portanto, poderá ter aplicação imediata por quem formula as políticas públicas do
setor, ou seja, o Ministério das Comunicações. O governo vai fazer um esforço para aprovar
a lei ainda neste semestre.”

79. As leis orçamentárias desse período, mais uma vez, refletiram a falta de definição da
Política de universalização dos serviços de telecomunicações. Apesar de o PPA 2004-2007 ter previsto a
aplicação de mais de R$ 900 milhões nas ações orçamentárias do Programa de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações, as LOA 2004 e LOA 2005 e o projeto de LOA 2006 previram somente
cerca R$ 80 milhões, quantia equivalente a 9% da previsão inicial, sendo que os outros 91% foram
destinados à reserva de contingência. A Tabela 5 apresenta os valores orçados para o do Programa de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações pelas LOA 2004 e LOA 2005, bem como pelo projeto
de LOA 2006.
Tabela 5 – Recursos previstos nas LOA 2004 (Lei n.º 10.837/2004), LOA 2005 (Lei n.º  11.100/2005) e projeto de LOA 2006 (PLN n.º 40/2005

– CN) para as ações do Programa de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - 0257 financiadas com os recursos do Fust.

AAççããoo 22000044 22000055 22000066

0512 - Cobertura da parcela de custo não-recuperável pela
prestação de serviços de acesso a redes digitais de
informação, inclusive equipamentos terminais, em
entidades de ensino e de assistência a deficientes,
bibliotecas e para deficientes carentes.

20.000.000 10.000.000 7.003.001

                                                          
33 PL n.º 3.337/2004.
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0528 - Cobertura da parcela de custo não-recuperável de
serviço de telefonia em comunidades de até 100
habitantes, baixa renda, rurais ou remotas e em órgãos
públicos de ensino, saúde, segurança e bibliotecas e
para deficientes carentes e suas instituições.

10.000.000 10.000.000 1.000.000

0530 - Cobertura de parcela de custo não recuperável pela
prestação de serviços de acesso a redes digitais de
informação em comunidades de baixa renda, em regiões
remotas e de fronteira, estabelecimentos de saúde e
órgãos de segurança pública.

10.000.000 10.000.000 1.000.000

0998 - Reserva de Contingência. 380.525.215 499.298.765 655.723.475

TToottaall 442200..552255..221155 552299..229988..776655 666644..772266..447766

AA  FFAALLTTAA  DDEE  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  AATTUUAALL;;  AA  IINNCCOONNSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  DDOO  AALLTTOO  RRIISSCCOO  JJUURRÍÍDDIICCOO  AAPPOONNTTAADDOO  PPAARRAA
OO  SSCCDD

80. A falta de perspectiva para a aplicação do Fundo no curto ou até mesmo no médio prazo
pode ser caracterizada pela intenção do Ministério das Comunicações em formar um grupo de trabalho,
com a participação de agentes públicos e privados interessados no tema, para colaborar na geração de
uma política para utilização dos recursos do Fust34. Essa intenção demonstra que a formulação da
política de universalização encontra-se em fase embrionária. Além disso, os recursos do Fust destinados
à reserva de contingência, consoante o projeto de LOA 2006, constituem expressivos 98,65 % da
previsão de arrecadação do Fundo, o que corrobora de forma inequívoca  a falta de perspectiva atual
para a aplicação desses recursos.
81. Nesse sentido, o Ministério das Comunicações, já sob o comando do Ministro Hélio Costa,
consignou – durante a realização da Audiência Pública promovida pela Subcomissão Permanente de
Ciência e Tecnologia do Senado Federal em 14/09/2005, cujo objeto foi Aplicação dos Recursos do Fust
– inexistir uma política governamental de inclusão digital e de universalização dos serviços de
telecomunicações para possibilitar a aplicação dos recursos do Fust. Segundo admitiu o representante
do Ministério na Audiência, o Secretário de Comunicação Eletrônica, Joanílson Barbosa, há “uma falta
de definição dos atores envolvidos que possibilite aplicar os recursos dos Fust com a devida segurança e
transparência para a sociedade brasileira.”35

82. O Secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério apresentou nessa Audiência
Análise de Alternativas para aplicação dos Recursos do Fust, por meio da Nota
Técnica/MC/STE/DESUT n.º 026, de 30/08/200536, da qual se destaca o seguinte trecho:

 “No entanto é necessário que sejam definidas as diretrizes do Governo para uma
política governamental de inclusão digital e de universalização dos serviços de
telecomunicações indicando as prioridades e objetivos a serem atingidos no setor e as formas
administrativas e jurídicas que serão usadas para o emprego dos recursos do Fust.”

83. O Ministério das Comunicações, de acordo com a Nota Técnica, vislumbra quatro
caminhos distintos para superar os impasses na aplicação dos recursos do Fust:

� instituição de um novo serviço de telecomuncações a ser prestado em regime público;
� alterações na Lei do Fust e/ou na LGT;
� imputação de novas metas de universalização às atuais concessionárias, financiadas

pelo Fust e não por recursos próprios;
� licitações centralizadas (Anatel) e descentralizadas (convênios com Estados e

Municípios).
84. Além disso, a Nota Técnica aponta a existência de três áreas de risco que dificultam a
utilização dos recursos do Fust para cada uma das soluções percebidas: (a) riscos políticos, decorrentes
da capacidade de mobilização e bloqueio de iniciativas por parte de atores envolvidos; (b) riscos
                                                          
34 A intenção do Ministério das Comunicações foi informada à equipe de auditoria durante a execução dos trabalhos em reunião realizada no
MC, da qual participaram o Secretario Executivo do Ministério das Comunicações, Senhor Tito Cardoso de Oliveira Neto, e o Secretario de
Serviços de Comunicações Eletrônicas, Senhor Joanilson Laércio Barsosa Ferreira.
35 As notas taquigráficas dessa Audiência estão às folhas 150 a 178 do Volume 10.
36 Volume 10, fls. 01/06.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                                                                                                                                                              TC-010.889/2005-5
jurídicos, inerentes à complexidade da legislação de telecomunicações (LGT, Lei do Fust e outras
normas aplicáveis) e à possibilidade de contestação judicial; e (c) riscos operacionais, decorrentes do
grande volume de recursos do Fust e da necessidade de coordenação de diversos órgãos públicos.
85. Dessa forma, para cada uma das alternativas aventadas pelo Ministério para a aplicação
dos recursos graduaram-se os riscos políticos, jurídicos e operacionais em baixo, médio e alto, conforme
a matriz reproduzida na Tabela 6.

Tabela 6 – Matriz de Riscos

LLiinnhhaa  ddee  AAççããoo RRiissccoo

PPoollííttiiccoo JJuurrííddiiccoo OOppeerraacciioonnaall AAggrreeggaaddoo

Instituição de um novo serviço público de telecomunicações
(SCD)

Alto Alto Alto Alto

Via projeto de Lei Médio Baixo Alto MédioAlteração da
Lei do Fust

Via Medida Provisória Alto Baixo Médio Médio

Imputação de metas para as concessionárias do STFC Alto Baixo Baixo Médio

Centralizada (Anatel) Médio Baixo Médio MédioLicitação

Descentralizada (convênios - estados e
municípios)

Alto Alto Médio Alto

Fonte: Nota Técnica/MC/STE/DESUT n.º 026, de 30/08/2005 (Volume 10, fls. 01/06)

86. A instituição de um novo serviço de telecomunicações (SCD), primeira opção descrita pelo
Ministério, teve seus riscos políticos, jurídicos e operacionais graduados como altos. Todavia, não houve
fundamentação para essa graduação, pois a Nota Técnica apenas descreve as medidas que devem ser
adotadas pela Anatel, pelo MC e pela Presidência da República para que a instituição do SCD seja
ultimada.
87. Além disso, essa percepção difere daquela constante do Relatório Técnico/Consultoria do
CPqD PD.33.1063A.0020A/RT-01-AA que considerou médio os riscos político-regulatório de criação de
um novo serviço de banda-larga devido à possibilidade de impugnação pelos concorrentes em
operação37.
88. É oportuno ainda relembrar as disposições do Acórdão/TCU n.º 1107/2003, exarado em
resposta à Consulta formulada pelo Ministério das Comunicações, o qual estabeleceu que a instituição
de uma nova modalidade de serviço de telecomunicações a ser prestado em regime público [que é o caso
do SCD] é, consoante a atual legislação, a única forma de se implementar a universalização de serviços
de acesso a redes digitais de informação, pretensão maior do Governo Federal38. Assim, a resposta dada
pelo TCU minimizou riscos de que futura licitação tivesse questionamentos judiciais. Logo, é
inconsistente a atribuição de um risco jurídico alto para o SCD.
89. Diante disso, a imputação de metas para as concessionárias de STFC e a realização de
licitações, demais linhas de ação aventadas pelo Ministério das Comunicações, mantida a atual
legislação, referem-se apenas à universalização de serviços de telefonia fixa, único serviço de
telecomunicações atualmente prestado em regime público.
90. Ainda em relação à Nota Técnica n.º 026/2005, o Ministério das Comunicações reconhece
a grande interferência dos atores econômicos do mercado de telecomunicações nas decisões relevantes
de política, conforme pode ser observado pelo seguinte trecho do documento:

                                                          
37 Tabela 2 - Matriz de Impactos do Relatório do CPqD (volume 4, fl. 17).
38 Essa questão foi amplamente discutida nos autos do TC n.º 005.302/2003-9, que tratou de Consulta formulada pelo Ministro das
Comunicações, tendo o Plenário do Tribunal deliberado nesse sentido, conforme o Voto do Exmo. Senhor Ministro Humberto Souto, Relator
da Matéria,  e o próprio Acórdão/TCU n.º 1.107/2003 – Plenário.
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“A expectativa mais realista aponta na direção de inevitáveis manifestações de

desagrado, diante de qualquer alternativa que se imponha com maior firmeza. (...)
Até o momento tem ocorrido uma espécie de jogo de soma zero, em que ninguém

ganha, a não ser o superávit fiscal. Ou seja, alguns agentes do setor de telecomunicações não
conseguem usar o Fust para benefícios a seu grupo de interesse, mas tem poder suficiente
para vetos e evitar que outros usem o fundo.”

91. Essas interferências, todavia, ocorrem nessa magnitude ante a falta de definição por parte
do Executivo Federal de uma política de universalização bem definida, na qual estejam claramente
estabelecidas as áreas prioritárias para a aplicação dos recursos do Fust, bem como esteja indicada a
necessidade de instituição de um novo serviço de telecomunicações a ser prestado em regime público
como meio de serem alcançados diversos dos objetivos propostos pela Lei do Fundo.
92. Por fim, registre-se que, ao menos formalmente, o atual governo ainda considera a
Exposição de Motivos/MC n.º 595/2000, encaminhada pelo então Ministro das Comunicações, Pimenta
da Veiga, ao Presidente da República, e as Portarias do MC, editadas em 2001 e 2002, que definiram os
programas relacionados na Exposição de Motivos como a Política de universalização a ser
implementada com os recursos do Fust39.
93. O Gráfico 3 apresenta os valores previstos pelas respectivas leis orçamentárias anuais do
período 2001-2006 que deveriam ser aplicados no Programa de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações, bem como os valores destinados por essas leis à reserva de contingência. O valor
total refere-se à previsão de arrecadação anual do Fust nesse período.

Gráfico 3 – Previsão orçamentária e reserva de contingência do Fust ano a ano
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94. Veja-se que em 2001 não havia destinação de recursos do Fust à reserva de contingência,
a integralidade da arrecadação do Fundo (R$ 1,025 bilhões) seria aplicada em ações do Programa de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Em 2002, foram destinados 29,37% (R$ 341
milhões) da previsão de arrecadação (R$ 1,161 bilhões) à reserva de contingência. A partir de então,
ano após ano, a porcentagem da previsão de arrecadação do Fundo destinada à reserva de contingência
aumentou: em 2003, 76,44% (R$ 596 milhões), em 2004, 90,49% (R$ 380 milhões) em 2005, 94,33% (R$
529 milhões) e, finalmente, a intenção, conforme o projeto de LOA 2006 em tramitação no Congresso
Nacional, é que 98,65% (R$ 655 milhões) dos recursos arrecadados pelo Fust (R$ 664 milhões) sejam
destinados à reserva de contingência.
95. Há quem diga que esse fato se deve à intenção deliberada de o Executivo Federal utilizar
os recursos do Fust para aumentar o superávit primário. Todavia, conforme informações do Ministério

                                                          
39 Ofício n.º 1.065/2005/SE-MC, de 02/09/2005 (V. p., fls. 20), e Nota Técnica/MC/STE/DESUT n.º 025/2005, de 29/08/2005 (V. p., fls.
21/24), em atendimento ao Ofício/SEFID n.º 231, de 09/08/2005 (V. p., fls. 15/16).
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da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão40, esse fato se deve, na verdade, às
propostas orçamentárias do próprio Ministério das Comunicações feitas ano a ano, as quais não
previram a destinação total da previsão de arrecadação do Fust às ações do Programa de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações e, dessa forma, as diferenças verificadas entre a
previsão de arrecadação do Fust e a autorização de despesa nas ações desse programa foram
automaticamente destinadas à reserva de contingência.
96. Portanto, as medidas de ordem orçamentária do Ministério das Comunicações para a
aplicação dos recursos arrecadados pelo Fust, assim como aquelas voltadas para a formulação e
implementação de uma política de universalização de serviços de telecomunicações, foram esmorecendo
ano a ano, desde a criação do fundo até o presente momento.

NNÃÃOO  HHOOUUVVEE  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  PPRREEMMIISSSSAASS  EESSSSEENNCCIIAAIISS  PPAARRAA  AA    AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  FFUUSSTT

97. Constatamos que o Ministério não avançou na discussão de custos e metas associados a
três premissas – terminal, redução de conta e desoneração dos recursos – fundamentais para viabilizar a
aplicação dos recursos do Fust, de modo eficiente e harmônico em relação aos ditames legais.
98. O conceito de terminal está estabelecido na LGT41. Diante das prescrições da Lei do Fust,
os atores governamentais passaram a considerar o terminal como sinônimo de micro-computador.
Estudos realizados pela Anatel42, no bojo da Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL, indicaram, à época,
que cerca de 77% dos recursos deveriam ser utilizados para suportar os gastos com os terminais que
seriam adquiridos. Apesar da importância dessa premissa, não tomamos conhecimento de estudos que
avaliassem o impacto que a necessidade de recursos alocados aos terminais terá sobre o ritmo de
desoneração de recursos, conforme a  Lei do Fust prevê.
99. Cabe ressaltar ainda que os custos com os terminais – no caso os micro-computadores –
deverão implicar, em alguma medida, gastos correntes permanentes, pois há a necessidade de
atualização tecnológica dos equipamentos, além dos custos de manutenção envolvidos.
100. A premissa de redução de conta, prescrita pelo art. 5º da Lei do Fust43, por sua vez
também precisa ser definida a partir de estudos fundamentados, pois ela significa um gasto corrente e a
Lei do Fust prevê que a desoneração ocorra em até 10 anos, a partir do início dos serviços da
Concessionária44.
101. Concluímos, assim, que ambas as premissas – o terminal e a redução de conta – precisam
ser estabelecidas objetivamente, a partir de estudos consistentes, a fim de que seja equacionada a
terceira premissa – de desoneração de recursos.
102. A indefinição dessas premissas limita os resultados dos estudos de viabilidade econômica
realizados, bem como impedem a priorização dos recursos orçamentários entre as ações que buscam
atender aos objetivos da Lei do Fust. Assim, o Ministério das Comunicações, ao não avançar na
definição dessas três premissas, foi deficiente na orientação à Anatel, dificultando o processo de criação
do SCD.
103. A Consulta Pública n.º 493, relativa ao PGMU do SCD, definiu apenas metas progressivas
para que a Concessionária atenda solicitações de acesso ao serviço. Nos arts. 13 e 14, que tratam dos
                                                          
40 Ofício n.º 704/2005/SE-MF, de 05/10/2005, e Nota Técnica n.º 1874/STN/COFIN, de 05/10/2005 (V. p., fls. 83/86), em atendimento ao
Ofíco/SEFID n.º 288/2005, de 27/09/2005, e Ofício n.º 796/2005/MP (V. p., fls. 91) e Nota Técnica n.º 31/DEINF/SOF/MP, de 10/10/2005
(Anexo 11, fls. 43/48), em atendimento ao Ofício/SEFID n.º 286, 27/09/2005 (V. p., fls. 30).
41 “Art. 156 (...)
§ 1o Terminal de telecomunicações é o equipamento ou aparelho que possibilita o acesso do usuário a serviço de telecomunicações,
podendo incorporar estágio de transdução, estar incorporado a equipamento destinado a exercer outras funções ou, ainda, incorporar
funções secundárias.”
42 V. 10, fls. 128.
43 “Art. 5º (...)
VII – redução das contas de serviços de telecomunicações de estabelecimentos de ensino e bibliotecas referentes à utilização de serviços de
redes digitais de informação destinadas ao acesso do público, inclusive da internet, de forma a beneficiar em percentuais maiores os
estabelecimentos freqüentados por população carente, de acordo com a regulamentação do Poder Executivo;”
44 “Art. 8o Durante dez anos após o início dos serviços cuja implantação tenha sido feita com recursos do Fust, a prestadora de serviços de
telecomunicações que os implantou deverá apresentar balancete anual, nos moldes estabelecidos pela Anatel, detalhando as receitas e
despesas dos serviços.
Parágrafo único. A parcela da receita superior à estimada no projeto, para aquele ano, com as devidas correções e compensações, deverá
ser recolhida aoFundo.”
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estabelecimentos de ensino, duas definições relevantes ficaram pendentes: a redução de conta dos
estabelecimentos de ensino e bibliotecas; e a especificação dos terminais, a qual seria definida em
regulamentação posterior45.
104. Percebe-se, assim, que a Anatel realizou as Consultas Públicas sem que o Ministério tenha
dado definições importantes, o que suscitou diversas críticas – comentadas adiante nos parágrafos 188 a
197, contribuindo para a não aceitação do SCD.

EEVVEENNTTUUAAIISS  CCAAUUSSAASS  DDAA  DDEEFFIICCIIEENNTTEE  AATTUUAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO

105. A primeira eventual causa da deficiente atuação ministerial é a carência de um corpo
técnico apto a tratar as complexas questões envolvidas, o que foi admitido pelo Secretário de
Comunicação Eletrônica do Ministério, Joanílson Barbosa, em Audiência Pública realizada no Senado
Federal46, já que segundo ele “o Ministério passou por um processo de quase extinção. Isso fez com que
os seus ativos, em termos de inteligência, em termos de pessoas, de engenheiros, fossem todos
transferidos para a Anatel. Isso é um processo histórico conhecido, reconhecido por todos”.
106. Outra causa reside na rotatividade de dirigentes do Ministério. A atuação inicial do
executivo com relação ao Fust se deu no Governo FHC, na Gestão do Ministro Pimenta da Veiga.
Dentro do atual governo, houve uma grande rotatividade, pois em menos de três anos, o Ministério foi
dirigido por três diferentes Ministros, que por sua vez trocaram seus principais assessores.
107. Uma outra provável causa deriva da incapacidade do Ministério das Comunicações em
interagir com outros Ministérios, em decorrência dos diversos núcleos de discussão de políticas de
inclusão digital no âmbito do governo federal.
108. Por fim, especialmente em relação à gestão do Ministro Eunício, a expectativa em torno
da aprovação do Projeto de Lei das Agências pode ter contribuído para que, em um primeiro momento o
Ministério adotasse uma postura passiva em relação ao SCD, não apoiando a Anatel no enfrentamento
dos diversos interesses envolvidos47; e sendo até inconsistente ao alegar a não consideração da premissa
de desoneração nos estudos realizados pelo CPqD48.

44..22  EEXXIISSTTEE  DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  QQUUAAIISS  PPRROOGGRRAAMMAASS,,  PPRROOJJEETTOOSS  EE  AATTIIVVIIDDAADDEESS
GGOOVVEERRNNAAMMEENNTTAAIISS  PPOODDEERRÃÃOO  SSEERR  FFIINNAANNCCIIAADDOOSS  CCOOMM  OOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDOO
FFUUSSTT??

109. Como demonstraremos nesta seção, a dispersão e o baixo impacto das iniciativas de
inclusão digital no âmbito do governo federal, por um lado, realçam a premência da aplicação dos
recursos do Fust, por outro, demonstram a fragmentação das discussões em diversas instâncias
governamentais.
110. No âmbito do Fust, há uma discussão sobre a evolução no conceito de universalização das
telecomunicações, a qual seria uma importante barreira para a utilização dos recursos do Fust. A tese
defendida considera que o conceito de universalização previsto na LGT(1997) estaria associada ao
serviço telefônico, enquanto que a Lei do Fust (2000) teria inovado, ao prescrever a universalização da
internet.
111. A análise procedida pela equipe de auditoria conduz inevitavelmente a não se
aceitar essa tese, pois, a evolução do conceito de universalização está prevista desde o início, na própria

                                                          
45 “Art. 13 As metas estabelecidas referem-se exclusivamente às escolas públicas de ensino fundamental, de ensino médio e instituições
federais, estaduais e municipais de ensino profissionalizante, identificadas pelo Ministério da Educação para integrar o Programa
Educação, aprovado pela Portaria n.º 2, de 17 de janeiro de 2001, do Ministério das Comunicações e posteriores , nos termos da
regulamentação.
Art. 14 A prestação do SCD ao conjunto de escolas públicas de ensino fundamental, de ensino médio e instituições federais, estaduais e
municipais de ensino profissionalizante deve basear-se nos requisitos definidos para esse conjunto fechado de usuários, conforme disposto
no contrato de concessão e regulamento do serviço, observado o disposto na Portaria n.º 2 , de 2001, do Ministério das Comunicações e
posteriores.
Parágrafo único A quantidade de terminais solicitada por estabelecimento será adequada conforme critérios estabelecidos na
regulamentação”
46 Fl. 156 do Volume 10.
47 Comentado nos parágrafos 188 a 197 da seção 4.3.1.
48 Comentado na seção 4.3.2.
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LGT, e foi apenas explicitada pela Lei do Fust [parágrafos 118 a 126]. O problema central não parece
ser a evolução do conceito de universalização, em si, que é inerente a própria natureza de mudanças
tecnológicas – muito velozes nas telecomunicações. Diante dessa evolução, o que está impedindo a
aplicação dos recursos é – antes e primordialmente – a falta de integração e de articulação entre os
Ministérios envolvidos nas diversas iniciativas de inclusão digital do Governo Federal [parágrafos 127 a
150].
112. Entre essas iniciativas, destacamos, à guisa de exemplificação,  o caso do Programa
Gesac – Governo Eletrônico e os Serviços de Atendimento aos Cidadãos –, do Ministério das
Comunicações, que a despeito de ter diretrizes próprias para a definição de seu público-alvo, tem sido
utilizado sistematicamente para viabilizar o acesso à internet em diversas outras iniciativas do governo
federal, o que pode, inclusive, estar impedindo o programa de atingir seus próprios objetivos. Esse uso
dispersivo do Gesac, conjuntamente com a falta de integração entre todas as demais iniciativas, pode
estar levando a um desperdício de recursos públicos [parágrafos 139 a 143].
113. Outra questão fundamental relacionada à utilização dos recursos do Fust, refere-se ao
modo como está concebido hoje o acesso à internet, nas iniciativas de inclusão digital, pois limita a
capacidade do Estado de reduzir as desigualdades sociais, como se percebe preponderantemente no
Programa Telecentros de Negócios, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC.
Nesse programa, a conectividade à rede só é resolvida nos locais em que há viabilidade econômica, em
geral nas regiões mais desenvolvidas. Assim, essa concepção atual contribui para a perpetuação do
status quo de desigualdade no Brasil [parágrafo 135].
114. Ressaltamos que a proposta do Fust é exatamente a de disponibilizar serviços de
telecomunicações onde não há interesse para a iniciativa privada49, consistindo em uma ferramenta
fundamental, de que dispõe o Estado, para reduzir as desigualdades advindas da dificuldade no acesso
às telecomunicações.
115. Identificamos, ainda, que um importante programa governamental do Ministério da
Educação, o Proinfo, teve seus objetivos bastante comprometidos, pois dependia em grande medida dos
recursos do Fust [parágrafos 151 a 160].
116. A despeito de toda a falta de integração identificada, percebe-se que não há ainda
consenso sobre qual instância governamental deveria centralizar as ações de inclusão digital, ou pelo
menos garantir a integração dos esforços [parágrafos 144 a 147]. O irrelevante orçamento que vem
sendo despendido nos programas – que persistem não integrados –, conjuntamente com a retenção dos
recursos do Fust, configuram um quadro de falta de prioridade, do Governo Federal, para a inclusão
digital.
117. Por tudo isso, concluiremos a presente seção ressaltando a importância de uma
participação mais ativa da Casa Civil, haja vista sua legitimidade para arbitrar os interesses divergentes
e para definir o orçamento adequado ao conjunto de iniciativas de inclusão digital [parágrafos 161 a
171].

44..22..11  NNÃÃOO  HHÁÁ  UUMMAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  ––  NNEEMM  PPRRIIOORRIIDDAADDEE  ––  PPAARRAA  AASS  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  DDEE
IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDIIGGIITTAALL  DDOO  PPOODDEERR  EEXXEECCUUTTIIVVOO  FFEEDDEERRAALL

AA  EEVVOOLLUUÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCEEIITTOO  DDEE  UUNNIIVVEERRSSAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

118. Esta  subseção irá refutar o argumento de que a evolução no conceito de
universalização das telecomunicações seria importante barreira para a utilização dos recursos do Fust.
A tese a ser desconstruída considera que o conceito de universalização previsto na LGT (1997) estaria
associada ao serviço telefônico, enquanto que a Lei do Fust (2000) teria inovado, ao prescrever a
universalização da internet. 50

                                                          
49 Lei  do Fust, art 1º, “fica instituído o (...) Fust, tendo por finalidade proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela de custo
exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente do serviço (...)”
50 Ver por exemplo: Vedana (2004),  p. 4.
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119.  A LGT prescreveu inicialmente apenas a universalização do serviço telefônico51, o que foi
regulamentado por meio do Decreto n.º 2.592/98, que criou o Plano Geral de Metas de Universalização
– PGMU – do Serviço de Telefonia Fixa Comutada – STFC.
120. Entretanto, parecer elaborado pela Sefid esclareceu, já em 200152, que a referência à
universalização da internet estava também presente na LGT, como se pode observar no trecho abaixo, da
Exposição de Motivos n.º 231, do Ministério das Comunicações, que acompanhou o Projeto da Lei Geral
das Telecomunicações:

“Em outro momento, metas adicionais poderiam ser estabelecidas, como por
exemplo a disponibilização, a todas as escolas e bibliotecas públicas, de acessos à Internet, e
o acesso, a redes de faixa larga, de hospitais públicos e centros de saúde, de maneira a tornar
disponível, nessas instituições, as facilidades proporcionadas pela moderna tecnologia de
comunicações”

121.  A Lei do Fust apenas explicitou a referência legal a outros serviços a serem
universalizados. O art.5º previu 13 diferentes objetivos de universalização a serem atingidos com a
aplicação dos recursos do Fust. Desses 13 objetivos, 4 – os incisos V, VI, VII e VIII – têm de ser
atendidos, diante da atual regulamentação, por outro serviço que não o STFC, pois fazem referência a
serviços de redes digitais de informação.
122. Nos demais objetivos – relacionados ao STFC –, constatamos ainda uma outra
inovação, na medida em que se priorizou os seguintes beneficiários: estabelecimentos de ensino,
bibliotecas, instituições de saúde, órgãos de segurança pública e instituições de assistência a deficientes.
123. Identificamos, assim, duas evoluções significativas no conceito de universalização,
no bojo da Lei do Fust: primeiro, na explicitação legal de objetivos, antes implícitos na LGT; segundo,
na eleição de beneficiários prioritários53.
124. Essas inovações legitimaram e demandaram uma participação efetiva de outros
Ministérios na formulação de políticas, ao passo que na universalização do serviço telefônico eram
suficientes as atuações do Ministério das Comunicações e da Anatel.
125. Acrescentamos que, não obstante a Lei n.º 9.998/2000 ter atribuído unicamente ao
Ministério das Comunicações a competência de formulação de políticas e programas governamentais,
isso não implica que ele deva trabalhar de forma desarticulada. Tanto é assim, que a Exposição de
Motivos, de n.º 595/MC, dispôs mais corretamente, ao prever a participação de outros Ministérios, como
por exemplo no caso do Programa de Educação:

“3.2.1 – Programa de Educação - Ao Ministério das Comunicações, com a
participação do Ministério da Educação, caberá a proposição do programa relativo aos
incisos III, V, VI e VII do item 3.1 desta Política.”

126. Assim, a dinâmica de evolução no conceito de universalização nos serviços de
telecomunicações já estava prevista na LGT e foi apenas explicitada pela Lei do Fust.

HHÁÁ  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OOSS  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOOSS

127. A evolução comentada anteriormente tornou mais complexa a formulação – e
implementação – das políticas e dos programas governamentais para a aplicação dos recursos do Fust,
por exigir capacidades de colaboração e articulação entre as diferentes áreas governamentais, o que
ultrapassa o âmbito do Ministério das Comunicações.
128. A complexidade é maior, por exemplo, na definição das metas de universalização.
Como sugerido pela Fundação André Tosello, em documento entitulado “contribuição ao debate sobre o
SCD”, de 26/2/2004, (fls. 48 a 53 do volume 10), faz-se necessário, além do PGMU, um plano de metas
específico para cada entidade beneficiada pelos recursos do Fust.

                                                          
51 Parágrafo único do art. 64.
52 Essa foi a interpretação dada pelo Acórdão TCU n.º 1107/2003.
53 Ressalteamos entretanto a faculdade do Poder Executivo de poder priorizar um ou apenas alguns dos diversos objetivos e beneficiários, como estabelece o
art 2º da Lei n.º 9998/2000. Como comentado na seção xxx, verifica-se que, apesar de não haver atualmente nenhuma definição de prioridades – orçamentária
ou regulamentar –, o Poder Executivo, em duas ocasiões, manifestou a intenção de priorizar a universalização de uma modalidade de serviço de
telecomunicações que favorecesse a utilização da internet, em especial beneficiando os estabelecimentos de ensino.
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129. O mesmo se pode dizer em relação aos indicadores de desempenho. O TCU, por meio de
auditorias operacionais, vem nos últimos anos identificando graves deficiências na definição desses
indicadores, como foi o caso de auditoria realizada em 2000, no Proinfo. Duas inspeções realizadas nos
anos seguintes constataram a não implementação dos indicadores de desempenho do programa54, o que
levou o Tribunal, em 2004, a determinar55 ao MEC “que passe a informar, no Relatório de Gestão que
acompanha sua tomada de contas anual, a evolução de indicadores de desempenho que reflitam a
execução do Programa Nacional de Informática na Educação”.
130. Maior complexidade também se verifica na necessidade de uma clara divisão de papéis
entre os Ministérios e na possibilidade de divergência de interesses políticos, pois os ritmos de trabalho e
as prioridades de cada um tem de ser compatibilizados em torno de uma agenda comum relacionada ao
Fust.
131. Por fim, destacamos ainda que a necessidade de integração com programas conexos
exigirá aporte adicional de recursos orçamentários. No caso do Proinfo, ações relativas ao conteúdo
educacional, ao treinamento pedagógico e a demais ações acessórias demandaram um adicional de
aproximadamente 33%56 sobre o que foi aplicado em equipamentos e software.

PPRROOGGRRAAMMAASS  EE  AAÇÇÕÕEESS  DDEE  IINNCCLLUUSSÃÃOO  DDIIGGIITTAALL  NNÃÃOO  EESSTTÃÃOO  IINNTTEEGGRRAADDOOSS

132. Diversas ações de inclusão digital foram lançadas nos últimos anos, as quais têm sido
conduzidas por diferentes órgãos, sem haver no entanto uma instância que integrasse todos os projetos.
133.  O coordenador do Comitê Técnico de Inclusão Digital do governo federal57

forneceu à equipe de auditoria uma listagem (fls. 65 a 68 do Volume 10) com 18 diferentes ações de
inclusão digital, que estão sendo desenvolvidas por cerca de 15 Ministérios e outros órgãos federais.
134. Na Tabela 7 estão listadas as principais iniciativas governamentais e a forma como se dá
o provimento de acesso à internet em cada caso.

Tabela 7 – Descrição dos principais Programas de Inclusão Digital do Governo Federal

MMiinniissttéérriioo
ccoooorrddeennaaddoorr

DDeessccrriiççããoo  rreessuummiiddaa  ddooss  pprrooggrraammaass
ggoovveerrnnaammeennttaaiiss

PPrroovviimmeennttoo  ddee
aacceessssoo  àà  iinntteerrnneett

AAnnoo  ddee
iinníícciioo

GESAC Comunicações

Oferece conexão à internet, a diversos
públicos-alvo, a maioria definida por outros
Ministérios (Educação, Defesa, Cultura e
Desenvolvimento Social)

GESAC 2002

PROINFO Educação
Visa promover, nas escolas de educação
básica, o uso das TICs como apoio
pedagógico

GESAC, Estados,
Municípios  e ONGs

1997

Casa Brasil
Ciência e
Tecnologia e
Casa Civil (ITI)

Telecentros para que comunidades carentes
tenham acesso à internet GESAC 2005

Cidadão Conectado –
Computador para Todos Presidência

Subsidia e dá crédito para a compra de
microcomputadores, com acesso facilitado à
internet

Indefinido 2005

Ponto de Cultura Cultura Espaço com acesso à internet que integra
diversas iniciativas culturais GESAC 2004

Telecentro de Informação
e Negócios

Desenvolvimento,
Indústria e
Comércio - MDIC

Telecentros que oferecem acesso à internet a
empresas de pequeno porte

Instituições parceiras
(prefeituras, ONGs e
entidades de classe)

2003

Fonte: Sefid/TCU

135. Cada programa tem suas especificidades, sendo que o acesso à internet é um
elemento importante e comum a todos. No entanto, verificamos que a solução de conectividade à rede
internet, em alguns casos, não foi equacionada e, nos demais está concebida de forma frágil e ineficiente.

                                                          
54 Resultaram no Acórdão n.º 318/2003 e Decisão n.º 1301/2002, sessões plenárias respectivamente de 2/4/2003 e de 2/10/2002.
55 Acórdão n.º 470/2004, sessão plenária de 28/04/2004.
56 Essa é a média histórica do Proinfo, de acordo com informações da SEED/MEC (Volume 13).
57 Criado pela portaria interministerial n.º 264, de 4/3/2004, é um dos comitês técnicos do Comitê Executivo do Governo Eletrônico – CEGE
–, que por sua vez foi instituído pelo Decreto Federal (sem número) de 18 de outubro de 2000, no âmbito do Conselho de governo, com o
objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e articular as ações de implantação do Governo eletrônico, voltado à
prestação de serviços e informações aos cidadãos.
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136. No projeto Cidadão Conectado58 – chamado inicialmente de PC Conectado –, ainda não
se definiu como oferecer conexão à internet aos seus beneficiários. Recente Decreto59 apenas definiu que
o Ministério das Comunicações e a Anatel são os órgãos competentes pela regulamentação – a qual
ainda não foi efetivada.
137. Já os Telecentros de Negócios, Programa do MDIC, absteve-se de prover conexão à
internet. Sua proposta é identificar parceiros – associações de classe e sindicatos, por exemplo –, os
quais ficam responsáveis por viabilizar a conexão à rede.
138. O Proinfo, como comentaremos na seção seguinte, é o programa governamental mais
prejudicado pela não aplicação dos recursos do Fust, por dois motivos: primeiro, por que o Poder
Executivo iria destinar parcela significativa dos recursos para a educação60; e, segundo, por que há a
possibilidade61, no caso do Proinfo, de se custear também os microcomputadores.
139. Além do Proinfo, os Programas Ponto de Cultura e Casa Brasil dependem das
antenas do GESAC para viabilizar a conexão à internet. Nesse caso, identificamos potencial ineficiência
e desperdício de recursos públicos, pois o custo do acesso por satélite é maior do que outras opções –
por exemplo, o serviço ADSL oferecido pelas empresas de telefonia fixa (conhecidos por Speedy, Brturbo
e Velox) – e, por isso, o GESAC deveria se restringir aos locais onde não é economicamente viável outro
tipo de acesso. Como o GESAC deve atender qualquer local que seja demandado pelos Programas,
poderão haver locais em que outra opção mais barata estaria disponível.
140. Além disso, ocorre um uso difuso que compromete os objetivos do GESAC, como foi
admitido pelo próprio Ministro das Comunicações, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, de
15/10/2005:

“Para [Hélio] Costa, o governo perdeu o controle sobre o programa Gesac. Uma
das razões para o descontrole foi a participação paralela de vários ministérios no projeto. O
Ministério da Educação, segundo Costa, determinou a localização dos pontos (2.200)
destinados às escolas, sem consultar as Comunicações; a Defesa, por sua vez, determinou a
localização das antenas nas áreas militares. Sindicatos e organizações não-governamentais
foram escolhidos pelo Ministério da Ação Social. O resultado, segundo Costa, é que o
Ministério das Comunicações desconhece a localização exata das antenas.”

141. Cabe destacar que relatório de auditoria da Controladoria Geral da União – CGU –, de
julho de 2005, identificou outras irregularidades operacionais no GESAC, como o não provimento de
acesso à Internet em cerca  de  30% das unidades visitadas pela auditoria realizada, embora estivesse
havendo o pagamento mensal de R$ 952,64 por cada ponto de acesso (fl. 60 do volume 11).
142. A partir do relatório da CGU, percebemos ainda outra disfunção no Programa,
pois uma das premissas para instalação das antenas era que as dependências do local possuíssem acesso
público livre e fácil (fl. 55 do volume 11). Entretanto, o Ministério da Defesa se tornou um dos principais
beneficiários do GESAC, com pontos de acesso apenas para uso interno, podendo comprometer os
objetivos iniciais do Programa.
143. Destacamos, por fim, que se previa62 a absorção do GESAC pelo SCD. Essa solução
otimizaria os gastos públicos federais com iniciativas de inclusão digital, na medida em que deveria

                                                          
58 Instituído pelo Decreto n.º 5.542, de 20/9/2005.
59Decreto n.º 5581, de 10/11/2005:
 Art. 1o O art. 4o do Decreto no 4.733, de 10 de junho de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único. Para assegurar o disposto nos incisos II e VII:
I - o Ministério das Comunicações fica incumbido de formular e propor políticas, diretrizes, objetivos e metas, bem como exercer a
coordenação da implementação dos projetos e ações respectivos, no âmbito do programa de inclusão digital;
II - a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL deverá desenvolver instrumentos, projetos e ações que possibilitem a oferta de
planos de serviços de telecomunicações, observando as diretrizes e metas estabelecidas pelo Ministério das Comunicações e o regime de
tratamento isonômico como instrumento para redução das desigualdades sociais.”
60 Comentado nos  parágrafos 34 a 35.
61 Comentado no parágrafo 98.
62 Consulta Pública n.º 494, do PGMU “Art. 8º (...)
Parágrafo 2º Em especial, no caso das solicitações referentes ao atendimento do Programa Educação, deve ser considerada a necessidade de
continuidade da prestação de serviço de telecomunicações para as entidades atendidas pelo Projeto Governo Eletrônico – Serviço de
Atendimento ao Cidadão GESAC.”
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haver competição pelas outorgas do novo serviço e novas concessionárias poderiam ter mais
flexibilidade e racionalidade na escolha das tecnologias empregadas.
144. A necessidade de integração nas ações de inclusão digital vem sendo debatida, há
algum tempo, em vários órgãos governamentais, mas ainda não temos conhecimento de ações concretas
que permitam tal integração.
145. Em 4/8/2004, o ex-secretário-executivo da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, anunciou63

(fls. 69 a 72 do volume 10) a intenção do governo federal em criar o então denominado Programa
Brasileiro de Inclusão Digital (PBID), com o objetivo de ampliar a proporção de cidadãos – sobretudo
os de baixa renda – com acesso às tecnologias da informação. A idéia, àquela época, como destacado
por Barbosa, era reunir todas64 as ações já desenvolvidas, em vários ministérios e órgãos federais, sob a
coordenação da Casa Civil da Presidência da República.
146. Decorridos mais de um ano do anúncio do PBID – e sem qualquer ação coordenada e
efetiva nesse período –, o assunto voltou a tona, com declarações65 do novo Ministro das Comunicações,
Hélio Costa, que manifestou o interesse em centralizar as diversas iniciativas de inclusão digital em seu
ministério, indo assim de encontro à proposta anterior da Casa Civil, que pretendia, ela mesma,
centralizar as ações.
147. Mais recentemente, no primeiro semestre de 2005, a Consultoria BDO Trevisan foi
contratada para elaborar o agora denominado Macro Plano de Inclusão Digital (fls. 15 a 26 do volume
10) para o governo federal. Mais uma vez ficou clara a falta de integração, como se vê pelas seguintes
conclusões a que chegou a Consultoria:

� “não há coordenação clara e centralizada entre os diversos programas governamentais
existentes, não havendo também um alinhamento com as iniciativas dos governos
estaduais e municipais” (fl. 17);

� “a coordenação centralizada permite o melhor aproveitamento dos recursos públicos e
privados, conduzindo atividades complementares com resultados alinhados aos
objetivos de longo prazo” (fl. 18);

� “além da grande sobreposição de programas de acesso coletivo sem o alcance de uma
grande amplitude, há uma carência de programas significativos de capacitação e
conteúdo” grifos nossos (fl. 21).

148. Com relação a essa última conclusão, a pequena amplitude apontada pode ser
atribuída aos inexpressivos recursos orçamentários direcionados às ações de inclusão digital. O GESAC,
que como se viu é um Programa estratégico e essencial, tem um orçamento previsto para 2006 de
aproximadamente R$ 69 milhões, ao passo que a previsão de arrecadação do Fust, para o mesmo
período, é de R$ 664 milhões66, o que demonstra a importância dos recursos do Fust para a diminuição
da exclusão digital no Brasil.
149. Diante do exposto nesta subseção, é forçoso chegar às seguintes conclusões:

� o fato de as iniciativas de inclusão digital persistirem dispersas e sem um orçamento
relevante caracteriza falta de prioridade do governo federal para o assunto;

� o acesso à internet, elemento essencial das diversas iniciativas de inclusão digital,
ainda não está equacionado de forma satisfatória;

� o Gesac, da forma como está implementado hoje – por meio de satélite –, é uma
solução ineficiente para atender às diversas outras iniciativas, as quais exigem
flexibilidade na escolha dos locais de atendimento;

                                                          
63 Entrevista à Agência Brasil (http://www.radiobras.gov.br ). Acesso em 17/10/2005.
64 Ele citou as seguintes iniciativas: “No Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, existem os telecentros de informações e negócios; no
Ministério da Educação, o Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo); os Pontos de Cultura, no Ministério da Cultura; o Governo Eletrônico
e os Serviços de Atendimento aos Cidadãos (Gesac), no Ministério das Comunicações; o Projeto Rede Florestas, da Eletronorte, com participação direta do
Instituto Nacional de Tecnologia de Informação (ITI) da Casa Civil; os projetos de Telecentros BR, da Petrobrás e do ITI, o CorreiosNet, dos Correios e do
Ministério das Comunicações; o Programa de Inclusão Digital de Pescadores, da Secretaria Nacional de Aqüicultura e Pesca, além da doação de máquinas
usadas, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, só para citar alguns. Há outras ações menores que não foram citadas.”
65 Por exemplo, em entrevista à revista Isto é Dinheiro, de 14/07/2005.
66 Fonte: http://www.planejamento.gov.br . Acesso em 17/10/2005.
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� constatamos um descompasso entre a retórica e a prática do governo federal que,

apesar de anunciar há mais de um ano a integração das ações, até o presente momento
não apresentou resultados relevantes que demonstrassem uma política integrada de
inclusão digital.

150. Essas conclusões remetem a uma oportunidade e uma ameaça para o Fust: oportunidade,
na medida em que ele poderia aperfeiçoar o acesso à internet dos demais programas; e ameaça, pois
como mostramos nos parágrafos 127 a 131, a sua solução prescinde de uma ação governamental
integrada.

PPRROOIINNFFOO::  66,,55  MMIILLHHÕÕEESS  DDEE  AALLUUNNOOSS  DDEEIIXXAARRAAMM  DDEE  TTEERR  AACCEESSSSOO  ÀÀ  IINNTTEERRNNEETT

151. O Ministério da Educação instituiu o Programa Nacional de Informática na Educação –
Proinfo –, por meio da Portaria n.º 522, de 9/5/1997, com o objetivo de promover, nas escolas públicas
brasileiras de educação básica, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs como
ferramenta de apoio pedagógico ao processo de ensino-aprendizagem. As diretrizes do Programa foram
definidas pela Secretaria de Educação a Distância do MEC – SEED –, a quem cabe a coordenação
nacional do Proinfo em concordância com o Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Educação
– CONSED.
152. Na Tabela 8, estão as informações básicas de evolução do programa desde sua criação.

Tabela 8 – Proinfo - Dados Acumulados

11999977 11999988 11999999 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044 22000055

Escolas
atendidas

27 206 2.320 2.530 2.910 4.683 4.683 4.913 4.936

Alunos
beneficiados

36.989 299.026 3.438.722 3.731.537 4.022.409 5.834.614 5.834.614 6.102.831 6.114.135

Computadores
disponíveis 2.950 6.488 29.966 31.692 36.635 53.296 53.296 58.296 58.681

Orçamento
executado

7.191 40.110 113.260 131.838 145.506 195.719 209.209 223.640 233.290

Fonte: SEED/MEC

153. A Licitação n.º 001/2001/SPB-ANATEL, caso tivesse sido concretizada67, teria
representado um marco evolutivo para o Proinfo. A Licitação tinha por meta o atendimento de 12.515
estabelecimentos públicos de ensino médio, instaladas em 5.063 municípios, atendendo mais de 6,5
milhões de alunos.
154. Seria destinado para o Programa cerca de R$ 1,15 bilhão de reais, durante a vigência do
PPA 2001-2003 (Fl. 36 do volume 11), valor esse que é 5 vezes maior do que o orçamento total
executado pelo Proinfo, em todos os seus 9 anos de existência. A seguir, o gráfico 4 ilustra a importância
do Fust para o Proinfo.

Gráfico 4 – Orçamento do Proinfo e do Fust
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67 A discussão acerca da fracassada tentativa de se utilizar o Fust nessa licitação encontra-se nos parágrafos 35 a 38 deste relatório de
auditoria.
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Fonte: PPA 2001 – 2003 e SEED/MEC

155. O Ministério da Educação, em resposta à diligência realizada por esta Unidade Técnica68

(Volume 13), assim resumiu os impactos que deixaram de ser alcançados:
“Tendo em vista que todos os Estados assinaram seus termos de adesão para

utilização do FUST (...) Que pelo menos 70% dos Estados cumpriram suas metas de
adaptações físicas das unidades escolares a serem contempladas e a capacitação dos agentes
educacionais envolvidos, ocorre grande frustração da não utilização dos recursos do FUST
nos sistemas de ensino.

A grande maioria das unidades previamente preparadas estão até hoje esperando
os recursos tecnológicos previstos (hardware, software e conexão internet) e a cada dia que
passa esse investimento vai sendo depreciado e até mesmo perdido, pela ocupação
sistemática dos espaços montados para outras atividades das unidades escolares e perda do
efetivo já capacitado para o mercado privado, onde os conhecimentos por eles desenvolvidos
encontram aplicabilidade.

Isso pode [ser] constatado pela própria evolução do Proinfo, que até 2002 havia
conseguido implementar 4.706 novas unidades escolares e de lá para cá só conseguiu
executar a aquisição do equivalente a 500 unidades escolares (...). Dentro de uma previsão
do Fust, para o mesmo período, de atendimento de 13.237 novos pontos.” (grifos nossos)

156. Para efeito de avaliação dos benefícios que deixaram de ser alcançados, em função da
revogação da licitação, tem-se a seguir, no gráfico 5, a comparação da evolução do número de escolas
atendidas pelo Proinfo com uma simulação, do que teria ocorrido se tivesse sido aplicado os recursos do
Fust.

Gráfico 5 – Simulação da quantidade de escolas do Proinfo que deixaram de ser atendidas em função da não aplicação do  Fust

157. A simulação anterior considerou a utilização de recursos do Fust somente até 2003.
Percebe-se assim que ainda mais escolas poderiam estar sendo beneficiadas pelo Proinfo, com os
recursos arrecadados a partir de 2004.
158. Ressaltamos ainda o iminente descumprimento da Lei n.º 10.172, de 9/1/2001, que
instituiu o Plano Nacional de Educação. Nessa Lei, a meta de n.º 18 do capítulo de Educação a Distância
determina à União:

“Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escolas públicas de
ensino fundamental e médio, promovendo condições de acesso à internet.”

159. Há menos de 6 meses do fim do prazo previsto na Lei, verificamos que há hoje menos de
60.000 computadores e 5.000 escolas atendidas.
160. Assim, os prejuízos sofridos pelo Proinfo indicam, mais uma vez, a importância da
participação mais ativa da Casa Civil na busca de uma solução para o Fust, conforme abordaremos a
seguir.

ÉÉ  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  MMAAIISS  AATTIIVVAA  DDAA  CCAASSAA  CCIIVVIILL

161. Como destacado em vários pontos deste relatório, há diversos entes da administração
federal – legitimados a formular política e a implementar ações – que podem se beneficiar com a

                                                          
68 Ofício/Sefid n.º 293/2005, de 3/10/2005 (Vp., fls. 52/53).
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aplicação dos recursos do Fust. Entretanto, até o presente momento, não há uma definição clara e formal
de prioridades, nem de objetivos a serem atingidos com a implementação dos recursos do Fust. Dito de
outra forma, falta uma política pública consistente que integre as diversas possibilidades de aplicação do
recursos do Fust e determine com clareza os destinos de sua aplicação e os resultados esperados.
Certamente, o desenho de uma política que trace estratégias consistentes de utilização do Fust depende
da capacidade de articulação intragovernamental na busca de colaboração entre atores nos mais
diferentes ministérios, por um lado, e na supervisão da condução de uma linha de atuação integrada, que
indique prioridades, na área de inclusão digital, por parte do próprio coordenador de ações do poder
executivo, a Casa Civil, por outro lado.
162. O exemplo concreto dessa ausência de prioridade está nas previsões orçamentárias, as
quais, a partir de 2003, deixaram de ter qualquer perspectiva de execução.
163. Como a definição orçamentária das ações do Fust potencialmente envolverá diversos
Ministérios, fica claro o papel da Casa Civil na interlocução com o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, com o Ministério da Fazenda e com o Congresso Nacional, a fim de que se rompa a
inércia de contingenciamento de recursos que vem ocorrendo.
164. Ainda na questão orçamentária, a Casa Civil deve intervir com vistas a garantir recursos
para Programas conexos, conforme descrito no parágrafo 131. Só assim a efetividade da ação
governamental será atingida.
165. Como comentado na seção 4.1.1, a atuação do principal formulador de políticas para o
Fust, o Ministério das Comunicações, tem sido deficiente. Diversas causas são suscitadas para essa
deficiência. A primeira é a alta rotatividade do corpo dirigente, que impôs um custo de aprendizado e
retrabalho às ações do Ministério das Comunicações. Segundo, verificamos que o Ministério não vem
dispondo de uma estrutura de servidores suficientes e capacitados para lidar com complexidade das
questões associadas ao Fust. Por fim, no caso do ex-Ministro Eunício, além das outras causas, o Projeto
de Lei das Agências Reguladoras também contribuiu para a indefinição, pois se aguardava, com a sua
aprovação, uma alteração substantiva na Lei do Fust.
166. Em todas as causas apontadas, é a Casa Civil o órgão legalmente competente para buscar
uma solução, conforme prescreve o art. 2º da Lei n.º 10.683/2003:

“À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente
ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na
coordenação e na integração das ações do Governo, (...) bem como na avaliação e
monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades da administração
pública federal”

167. Nessa prescrição legal, também identificamos uma outra demanda para a Casa Civil, qual
seja, a necessidade de integração das ações de governo. O representante do Presidente da República é
quem melhor possui a visão sistêmica necessária para otimizar e integrar as diversas iniciativas de
inclusão digital, bem como as futuras ações vinculadas ao Fust.
168. Apontamos ainda, na seção anterior, os prejuízos causados pela não aplicação dos
recursos do Fust ao Proinfo, o que também realça a necessidade da atuação mais ativa da Casa Civil.
169. Por fim, constatamos que o Ministério das Comunicações não faz parte da Câmara de
Políticas Sociais, instância de discussão da ação governamental, no que tange às políticas de cunho
social. A Câmara foi criada pelo Decreto n.º 4.714/2004, alterado pelo Decreto n.º 5.234/2004, com a
seguinte finalidade:

“Art. 1o Fica criada a Câmara de Política Social, do Conselho de Governo, com a
finalidade de propor políticas públicas no âmbito das matérias relacionadas à área social do
Governo Federal, visando a articulação das políticas e o acompanhamento da implementação
dos programas cujo escopo ultrapasse a competência de um único Ministério.”

170. O art. 2º define que os componentes dessa Câmara, serão os Ministros de Estado e
Secretários das seguintes pastas: I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá; II
- da Assistência Social; III - da Previdência Social; IV - do Trabalho e Emprego; V - do Planejamento,
Orçamento e Gestão; VI - da Justiça; VII - da Educação; VIII - da Cultura; IX - do Esporte; X - do
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Desenvolvimento Agrário; XI - Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome; XII - do
Gabinete de Segurança Institucional; XIII - da Integração Nacional; XIV - das Cidades; XV - da Saúde;
XVI - do Turismo; XVII - da Fazenda; XVIII - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; XIX - de Minas
e Energia; XX - da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; XXI - da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos; XXII - da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; e XXIII
- da Secretaria-Geral da Presidência da República.
171. Considerando as potencialidades de redução da desigualdade social que o Fust
vislumbra e a necessidade de interlocução do Ministério das Comunicações com diversos outros
Ministérios, sugerimos a avaliação da inclusão do Ministério das Comunicações nessa Câmara.

44..33  QQUUAAIISS  PPRROOBBLLEEMMAASS  HHOOUUVVEE  NNAA  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSCCDD  QQUUEE,,  SSEE  SSAANNAADDOOSS,,
PPOODDEERRIIAAMM  TTRRAAZZEERR  MMAAIIOORR  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAA  DDEE  SSUUCCEESSSSOO  NNAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS
RREECCUURRSSOOSS  DDOO  FFUUSSTT??

172. Conforme a interpretação dada pelo TCU no Acórdão 1107/200369, a aplicação dos
recursos do Fust deveria seguir as seguintes etapas: i) definição pela Anatel de serviço de interesse
coletivo, prestado em regime público, de uma modalidade de serviço de telecomunicações; ii) edição pelo
Presidente da República de decreto instituindo o regime público de prestação do referido serviço; iii)
aprovação por decreto de um plano geral de outorgas para o novo serviço; iv) aprovação por decreto de
um plano geral de metas para a progressiva universalização da nova modalidade de serviço; v) licitação
pela Anatel da outorga das concessões previstas no plano geral de outorgas.
173. Como detalharemos nesta seção, a Anatel não cumpriu de forma satisfatória a primeira
etapa – de definir um serviço, com as características requeridas pela Lei do Fust –, comprometendo
eventual desencadeamento de ações que culminassem na utilização efetiva dos recursos70.
174. A falta de uma política explícita do Poder Executivo, como comentado na seção 4.1.1
deste relatório, gerou expectativas nos mais diversos grupos de interesse, que viam o Fust como uma
panacéia para suas necessidades de serviços de telecomunicações e, em muitos casos, a única fonte de
recursos viável para implementar seus projetos. Entre os possíveis beneficiários dos recursos do Fust
destacam-se os Ministérios da Educação, Saúde, Justiça e Defesa.
175. A desorientação do Executivo culminou em despertar interesses ainda mais difusos para
utilização dos recursos do Fust, não somente entre segmentos do Executivo, mas também nos distintos
grupos fornecedores de serviços e de infra-estrutura de telecomunicações e na Sociedade Civil, em geral.
Esse desconcerto, de certo modo, criou, em alguns atores, a descrença de que os recursos pudessem de
fato ser aplicados71.
176. Todos esses interesses se refletiram nas mais de 1.000 contribuições recebidas pela Anatel
nas três Consultas Públicas, que visaram a criação do Serviço de Comunicações Digitais – SCD. A
maioria dessas contribuições buscavam, no bojo de suas argumentações, a defesa do interesse – ainda
que legítimo – de cada ator.
177. Cabe à Agência – e ao Ministério, na formulação política – equacionar os diversos
interesses individuais de atores relevantes, em consonância com os objetivos gerais estabelecidos pelo
arcabouço regulatório vigente e pelas diretrizes contidas nas políticas de universalização de
telecomunicação e inclusão digital, oriundas do Executivo Político e do Congresso Nacional. Como no
presente caso há muitos interesses defendidos – antagônicos, em alguns casos –, não seria possível
conceber um novo serviço que atendesse a todos os interesses. Assim, nem todas as críticas que o SCD
gerou podem ser associadas a uma deficiência na atuação da Anatel, mas antes, podem se relacionar a

                                                          
69 Essa interpretação vincula-se ao objeto tratado na Consulta realizada pelo Ministério das Comunicações, que visava a utilização dos
recursos para prover aos estabelecimentos de ensino e de saúde o acesso às redes digitais de informações.
70 Ressalte-se que, conforme descrito nas duas seções anteriores deste relatório, a probabilidade de se efetivar uma licitação para aplicação
dos recursos era muito baixa, pois o Ministério, em conjunto com os demais entes relevantes para o deslinde desta materia, no âmbito do
Executivo Federal, não foram capazes de formular, até o momento, uma política de inclusão digital integrada e consistente.
71 A equipe de auditoria chegou a essa conclusão em decorrência da análise de diversas entrevistas (Anexo 2) que realizou com importantes
atores governamentais e da sociedade civil, que desacreditam que o Fust possa ser efetivamente utilizado por este Governo, seja pela falta de
diretriz seja pela não conclusão do SCD.
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tentativas de determinados atores em verem atendidos, ou preservados, os seus próprios interesses
[parágrafos 188 a 197].
178. Ressaltamos, porém, a incerteza gerada pela passividade da Anatel na regulação
econômica do setor, em especial, pela incapacidade da Agência em regular o unbundling. Como
comentaremos nesta seção, esse é um ponto fundamental – para que haja competição pelos recursos do
Fust – e, assim, merece maior atenção por parte da Agência [parágrafos 198 a 206].
179. Após a realização da Consulta Pública n.º 480 – encerrada em 1º/3/2004 –, foram
elaboradas três versões diferentes de regulamento para o Serviço de Comunicações Digitais – SCD.
Apesar das alterações promovidas pela última delas, intitulada Proposta do Relator, ter sido aprovada
por três dos cinco Conselheiros, a Agência decidiu não deliberá-la, o que demonstra não ter havido
consenso suficiente acerca da referida proposta [parágrafos 207 a 226].
180. O Conselho Diretor da Anatel decidiu, então, em 6/10/2004, não enviar ao Ministério das
Comunicações uma proposta final de regulamento do SCD, mas tão somente minutas de Exposição de
Motivos e de Decreto, para instituição de um novo serviço pelo Presidente da República.
181. A Exposição de Motivos proposta não foi suficientemente clara para caracterizar
objetivamente o serviço que seria criado, indicando, mais uma vez, não ter havido consenso suficiente na
Agência para aprovar o SCD.
182. Após receber a proposta da Anatel, o Ministério demandou novos estudos à Agência,
alegando que a premissa de desoneração dos recursos do Fust não havia sido considerada nos estudos
anteriormente realizados pelo CPqD – em trabalho de consultoria solicitada pelo Ministério.
183. Constatamos, entretanto, que a desoneração havia sido considerada pelo CPqD, o que
reforça as críticas apresentadas na seção 4.1.1, sobre a deficiente atuação do Ministério das
Comunicações na formulação de políticas para o Fust.
184. Verificamos, por fim, que a Anatel precisará contratar nova consultoria externa para a
realização de estudos mais consistentes e profundos – principalmente para a definição do Plano Geral de
Outorgas – PGO72. Além disso, outras medidas necessárias para viabilizar o uso dos recursos do Fust –
edital e formato de licitação, plano geral de metas de qualidade e demais ações regulatórias – não foram
ainda especificadas pela Anatel.
185. Assim, a falta de consenso interno na Agência e a deficiência na orientação ministerial
levaram à paralisação de ações que permitissem à finalização do processo de criação do SCD, desde
fevereiro de 2005.

44..33..11  AA  AANNAATTEELL  NNÃÃOO  AAPPRROOVVOOUU  UUMMAA  PPRROOPPOOSSTTAA  FFIINNAALL  DDEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OO  SSCCDD
186. Logo após o TCU ter respondido à Consulta formulada pelo Ministério das
Comunicações, a Anatel realizou três Consultas Públicas – de 24/11/2003 a 1º/3/2004 – visando à
criação do Serviço de Comunicações Digitais – SCD: CP 480: regulamento; CP 493: Plano Geral de
Outorgas – PGO ; e CP 494: Plano Geral de Metas de Universalização – PGMU (Volume 14 ).

AASS  CCIINNCCOO  PPRROOPPOOSSTTAASS  DDEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO

187. Durante a realização dos trabalhos, a equipe de auditoria se deparou com cinco propostas
de Regulamento do Serviço de Comunicações Digitais – SCD: uma primeira (fls. 4 a 51 do Volume 12),
que se tratou apenas de uma discussão de idéias, não tendo sido formalizada por ato administrativo da
Agência. Uma segunda (fls. 174 a 210 do Volume 14), formulada pela Superintendência de
Universalização – SUN, que foi à Consulta Pública (CP 480); uma terceira (fls. 1062 a 1082 do volume
19), que incorporou as contribuições da consulta pública; uma quarta, novamente da SUN, que
introduziu, além das sugestões da CP 480, algumas considerações formuladas pelo Conselho Diretor da
Anatel; e, finalmente, uma quinta proposta (fls. 1926 a 1944 do volume 19), que deveria ter sido enviada
ao Ministério das Comunicações, mas acabou não sendo deliberada pelo Conselho Diretor. Essa
proposta, intitulada Proposta do Relator, foi elaborada pelo então Conselheiro Relator, Rubens Donati
Jorge.
                                                          
72 O ex-Presidente da Agência, Pedro Jaime Ziller, argumentou à equipe de auditoria do TCU que não caberia à Anatel contratar a
consultoria, antes do Poder Executivo criar o serviço.
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AASS  CCRRÍÍTTIICCAASS  AAOO  SSCCDD  RREEFFLLEETTEEMM  AA  DDIIVVEERRSSIIDDAADDEE  DDEE  IINNTTEERREESSSSEESS  QQUUEE  OO  FFUUSSTT  DDEESSPPEERRTTAA

188. Conforme o art. 4º do regulamento proposto na CP 480, o SCD permitiria o acesso às
redes digitais de informações destinadas ao acesso público, inclusive da Internet, significando uma
concreta possibilidade de alteração no status quo do setor de telecomunicações – especialmente no
mercado de acesso à internet em alta velocidade, dominado pelas concessionárias de telefonia fixa.73

189. Apesar do novo serviço proposto não ser exatamente o de prover acesso à internet, muitos
agentes consideram essa a sua marca definidora, haja vista a importância e perspectivas de crescimento
desse mercado.
190. Nesse sentido, cabe apresentar de forma bastante resumida a distribuição desse mercado
entre os prestadores de serviço de internet banda larga74. Conforme Tabela 9 a seguir, a tecnologia
ADSL75 respondeu por 82,9% do mercado no segundo trimestre de 2005; já o acesso por cabo (TV por
assinatura), a segunda em importância, eqüivaleu a 15,6%.

Tabela 9 – Total de Conexões Banda Larga no Brasil - em milhares

TTeeccnnoollooggiiaa 22000011 22000022 22000033 11TT0055 22TT0055

ADSL 530 983 1.883 2.088 2.406

CABO 135 203 367 393 452

RÁDIO ND 13 30 30 44*

TOTAL 694 1.199 2.280 2.510 2.902*

Fonte: Anatel (2002 e 2003), ABTA e estimativa Teleco*. Tabela foi extraída do sítio www.teleco.com.br.

191. Assim, é interessante destacar como está dividida a participação no mercado nacional das
principais operadoras de ADSL que pertencem às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado
– STFC. As mencionadas concessionárias representam as incumbentes76 nos mercados de serviço de
internet banda larga, em suas respectivas áreas geográficas de atuação.

Tabela 10 – Conexões de Banda Larga das Principais Operadoras ADSL - em milhares

OOppeerraaddoorraa 22000011 22000022 22000033 11TT0055 22TT0055

Telemar (Velox) 50 217 469,9 554 641

Brasil Telecom (Turbo) 141 282 535,5 625 747

Telefônica (Speedy) 333 484 826,4 880 976

GVT (Turbonet) 2,2 9,8 21,3 28,6 41,6

Fonte: Operadoras. Tabela foi extraída do sítio www.teleco.com.br

192. O interesse – e preocupação – das concessionárias em relação ao SCD pôde ser
constatado pela ativa participação da Telemar e da Telefônica, ao apresentarem suas contribuições à CP
480 e à CP 493. Algumas das sugestões apresentadas são gerais, bastante pertinentes e corroboram
achados deste relatório de auditoria77. Outras, entretanto, que visavam a manutenção do status quo
atual, poderiam não ser atendidas pela Anatel, como por exemplo a divergência em relação ao Plano
Geral de Outorgas –PGO, que poderia conflitar com eventual objetivo de ampliar a competição no setor
de telecomunicações brasileiro.

                                                          
73 O próprio Ministério das Comunicações admitiu, conforme Nota Técnica/MC/STE/DESUT/N0. 026/2005, que “a expectativa mais
realista aponta na direção de inevitáveis manifestações de desagrado, diante de qualquer alternativa que se imponha com maior firmeza.”
74 Provimento de acesso a internet em velocidade mais rápida do que a feita tradicionalmente via linha telefônica comum.
75 Digital Subscriber Line (DSL) é uma família de tecnologias desenvolvida para prover serviços de dados de alta velocidade utilizando pares
de fios de cobre. Procura aproveitar a planta externa existente das companhias telefônicas para resolver o problema do acesso (última milha),
possibilitando a prestação de serviços de dados com baixo custo de implantação.
O ADSL (Asymetric DSL) é a forma mais conhecida sendo utilizada predominantemente para acesso banda larga via Internet.
No ADSL os dados são transmitidos de forma assimétrica ecorresponde ao encontrado em serviços de banda larga como a Internet.
Com o ADSL o mesmo par de fios de cobre pode ser utilizado simultaneamente como linha telefônica e como acesso banda larga a Internet
descongestionando as centrais telefônicas e a linha do assinante. Fonte: http://www.teleco.com.br.
76 Empresas mais antigas, com uma fatia de mercado maior.
77 A Telemar fez os seguintes questionamentos sobre a demanda das instituições potencialmente beneficiárias do Fust: quais são as
instituições e o cronograma de dispêndio de recursos do Fust para as mesmas? Quantos terminais serão necessários por instituição? Como
é possível fazer uma análise de viabilidade econômica de cada uma das 11 regiões, a serem licitadas, sem as supracitadas informações de
demanda?;
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193. O PGO proposto pela CP 493 foi um ponto crucial para o não apoio das principais
entidades representativas das empresas do setor. A ABRAFIX78, defendendo os interesses das empresas
de telefonia fixa, queria a divisão geográfica coincidente com o PGO do STFC, de apenas 3 regiões em
todo o território brasileiro. Já a TELCOMP79, representante de prestadoras de diversos serviços de
telecomunicações, queria que o PGO tivesse 64 regiões e, além disso, pediu que fosse impedida a
participação das concessionárias. Houve ainda críticas de outras associações, como a ABTA80 e
representantes de provedores de internet que desejavam também uma divisão geográfica com mais
regiões, para permitir a disputa por empresas menores.
194. A Anatel, entretanto, ao propor o PGO com 11 regiões, tentou contrabalançar o objetivo
de fomentar a competição com o de garantir economia de escala e viabilidade econômica. Cabe ressaltar
ainda que a Anatel discutia inicialmente a divisão em apenas 7 regiões e no final acabou prevalecendo a
determinação do Ministério das Comunicações, de propor as 11 regiões81.
195. Outros atores também procuraram defender seus interesses. A Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa – RNP –, em conjunto com o MEC, sugeriu que parcela dos recursos do Fust fosse aplicada na
viabilização de conexão entre as redes das Concessionárias do SCD e a rede da RNP82.
196. Já os provedores de acesso à internet viram uma séria ameaça no SCD. Primeiro, porque
seriam necessários grandes investimentos iniciais – afastando assim os pequenos provedores. Segundo,
porque as futuras Concessionárias do SCD impediriam a conquista de novos mercados pelos provedores
hoje estabelecidos, na medida em que elas chegariam a pequenas localidades ainda não atendidas por
provedores de acesso, localidades essas onde, sem o aporte de recursos do Fust, não há viabilidade
econômica para o provimento de acesso à internet.
197. Fica claro, assim, que muitas das críticas ao SCD não representam qualquer
impropriedade, refletindo apenas defesas de interesse individual dos atores envolvidos. Cabe, nesses
casos, tão somente à Agência a escolha da melhor opção, em consonância com as diretrizes de políticas
públicas de telecomunicações definidas pelo Ministério das Comunicações.

AA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  RREEGGUULLAARR  OO  UUNNBBUUNNDDLLIINNGG

198. A presente subseção busca destacar que ações regulatórias, complementares à instituição
de um novo serviço, voltadas principalmente para criação de um ambiente de concorrência no mercado,
seriam desejáveis para efetividade e sustentabilidade de investimentos de novos entrantes. A  criação do
SCD não é suficiente para garantir que o mercado atuará de forma competitiva; faz-se necessário
também, por meio de ações regulatórias, assegurar que a concorrência estará presente.
199.  Como não existem perspectivas de que o regulador será capaz de equacionar problemas
de assimetrias e capacidade regulatórias para definir uma política para a desagregação de redes, o
descrédito no SCD em certa medida se justifica, pois não está harmônico com o atual estágio de
maturação da Agência, que deve se capacitar e buscar informações para uma regulação econômica mais
efetiva83.
200. Muitas empresas só poderão participar da concorrência pelos recursos do Fust caso
possam usar a infra-estrutura existente e controlada pelas concessionárias de STFC e outras operadoras
com redes já instaladas. Esse uso da infra-estrutura existente, por outras empresas – chamadas de
entrantes –  é denominado acesso a redes, ou o termo em inglês unbundling.
201. Apesar de previsto na LGT84, o unbundling ainda não está sendo feito no setor de
telecomunicações brasileiro. Após mais de seis anos  de vigência da atual Lei de Telecomunicações,

                                                          
78 Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo.
79 Associação Brasileira de Prestadores de Serviços de Telecomunicações Competitiva.
80 Associação Brasileira de Televisão por Assinatura.
81 Essa informação, que não consta nos autos, foi confirmada à equipe de auditoria por várias pessoas, entre os quais o Conselheiro Pedro
Jaime Ziller (que também foi secretário de telecomunicações do Ministério),  Edmundo Matarazzo e Antônio Carlos Valente.
82 O Presidente da RNP, Nelson Simões, comentou à equipe de auditoria sobre o interesse que havia tanto no MEC, quanto na RNP, que
promoveu um workshop, com 8 horas de duração, somente para discutir a proposta do SCD.
83 A grave assimetria de informações relativa aos custos dos serviços de telecomunicação e a incapacidade técnica e informacional da Anatel,
principalmente no que se refere a regulação econômica do STFC,  está vastamente tratada nos seguintes julgados do TCU: Decisão n.º
215/2002 e pelo Acórdão n.º 1196/2005.
84 Art. 155 da LGT.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                                                                                                                                                              TC-010.889/2005-5
somente em 12/5/2004, a Anatel emitiu o Despacho 172/2004/PBCP/SPB que estabeleceu condições
básicas para sua implementação85 e, segundo informações da Agência86, há apenas alguns testes sendo
feitos entre as empresas Telemar e Embratel.
202. Existiam à época da realização das Consultas Públicas – e ainda existem – dúvidas quanto
à capacidade da Agência em efetivamente implementar o unbundling, haja vista as experiências de
outros países, onde foi identificada a necessidade de ativa participação da Agência Reguladora em
termos de dar maior transparência e atuar como árbitro do processo.87

203. O regulamento proposto pela CP 480 não equacionava o unbundling, pois como citado,
somente alguns meses depois de encerrada a Consulta Pública, em maio de 2004, é que a Agência tomou
a primeira iniciativa de regulamentá-lo.
204. Essa indefinição quanto ao unbundling – que gerou incertezas nas eventuais empresas
entrantes – poderia ter sido minimizada a partir das mudanças veiculadas pela primeira proposta de
regulamento do SCD. Uma das mudanças mais significativas consistia no estabelecimento de duas
concessões distintas, uma para a infra-estrutura e outra para o serviço de telecomunicações. A primeira
proposta de regulamento está comentada, em mais detalhes, no Anexo 1,
205. Essa é uma questão que está sendo enfrentada no mundo todo, como ilustra a recente
notícia (fl. 78 do Volume 10) de que a Britsh Telecom (BT) – concessionária de telefonia inglesa – foi
obrigada, pela Ofcom (o órgão regulador britânico de comunicações), a fazer a separação estrutural de
sua rede, criando a Openreach – a nova empresa de infra-estrutura, que começará a atuar no dia 22 de
janeiro de 2006. Essa alternativa foi sugerida pela própria BT, e aceita pela Ofcom, para cumprir as
determinações regulatórias estabelecidas no Strategic Review of Telecommunications e no Enterprise Act
2002 – regulamentos que buscam ampliar a competição no mercado inglês.
206. Queremos, assim, registrar a pertinência da discussão de tais mudanças. Não temos,
entretanto, o propósito de analisar neste relatório a forma pela qual deveriam ser implementadas essas
mudanças – cogitadas por essa primeira proposta, pois se tratam de ações discricionárias do próprio
regulador. Porém, ressaltamos que a efetividade de uma política pública de utilização dos recursos do
Fust, foco do presente relatório, dependeria da discussão e do equacionamento, pelo regulador, dessa
importante estratégia de desagregação de redes para viabilizar a competição no mercado, pilar da Lei
Geral de Telecomunicações e fundamental para viabilizar o modelo de serviço que utilize recursos do
Fust.

AA  AANNAATTEELL  NNÃÃOO  DDEELLIIBBEERROOUU  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  FFIINNAALL  ––  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDOO  RREELLAATTOORR

207. As controvérsias quanto ao SCD, no âmbito da Anatel, começaram já na reunião do
Conselho Diretor que aprovou a realização da CP 480. Dois Conselheiros – José Leite Pereira e o então
Presidente Luiz Shymura – votaram contra, questionando principalmente a fórmula proposta de criar um
novo serviço em vez de uma modalidade de um serviço já existente, no caso o Serviço de Comunicação
Multimídia – SCM88.
208. O ex-Conselheiro Antônio Carlos Valente, relator da CP 480, justificou a opção pela
criação de um novo serviço, pois só assim seria possível garantir uma reserva de mercado à futura
Concessionária do SCD, o que daria maior atratividade à licitação. Já o ex-Superintendente de
Universalização da Anatel, Edmundo Matarazzo, alegou que para criar uma modalidade do SCM seria
preciso alterar significativamente a regulamentação, o que poderia ser bastante problemático, devido à
eventual oposição das centenas de prestadoras do SCM89.
209. Por outro lado, o Conselheiro José Leite Pereira alegou – em seu voto contrário – que “O
SCD é um serviço que se superpõe ao Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), já existente e com
muitas autorizações já expedidas pela Anatel. Tal superposição é desnecessária e somente contribui de

                                                          
85 Tal Despacho originou-se da apresentação de Denúncia à Anatel, efetuada pela Intelig Telecomunicações Ltda em 04/12/2000, de que as
empresas Tele Norte Leste Participações S.A – Telemar, Brasil Telecom S.A – Brasil Telecom e Telecomunicações de São Paulo S/A –
Telesp estariam incorrendo em condutas anticompetitivas.
86 Informado à equipe de auditoria por José Gonçalves Neto, Gerente Geral de Competição.
87 Ver por exemplo “Telecommunications Regulation Handbook – World Bank (2000)”
88 A ata da reunião, com os votos contrários, encontram-se às fls. 27 a 29 do Volume 10.
89 Valente e Matarazzo defenderam a  opção pelo SCD em entrevistas realizadas diretamente com a equipe de auditoria.
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forma danosa para aumentar o cipoal regulatório brasileiro. A solução mais simples e que teria o mesmo
efeito e com mais abrangência, sem as restrições acima mencionadas, seria criar uma modalidade do
serviço SCM a ser prestada em regime público e dedicada à implementação dos programas do Fust”.
210. Após o encerramento das três Consultas Públicas, em fevereiro de 2004, a
Superintendência de Universalização analisou as contribuições obtidas, elaborando uma nova proposta
de regulamento (fls.1955 a 1992 do Volume 19).
211. Foi escalado, então, o Conselheiro (substituto) Rubens Donati Jorge como Relator da
proposta final de regulamento do SCD – a qual foi denominada Proposta do Relator. A partir de
sugestões do Conselho Consultivo da Anatel e dos Conselheiros José Leite Pereira e Luiz Alberto da
Silva, o Conselheiro Donati alterou significativamente a proposta original da SUN, restringindo a
abrangência do SCD, para cobrir primordialmente a parcela mandatória do mercado, aquela apta a
receber recursos do Fust.
212. As principais inovações da Proposta do Relator estavam nos arts. 1º, 3º e 5º, os quais
estão  comparadas no quadro a seguir com o que havia sido proposto pela Superintendência de
Universalização – SUN.

Tabela 11 – Mudanças essenciais na proposta de Regulamento do SCD

PPrrooppoossttaa  ddaa  SSUUNN  aappóóss  aannáálliissee  ddaass  ccoonnttrriibbuuiiççõõeess PPrrooppoossttaa  ddoo  RReellaattoorr

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as
condições de prestação e fruição do Serviço de
Comunicações Digitais – SCD, nos regimes público e
privado, objeto, respectivamente, de concessão ou
permissão e autorização, conforme disposto no Plano
Geral de Outorgas do serviço.

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as
condições de prestação e fruição do Serviço de
Comunicações Digitais – SCD, no regime público, mediante
concessão ou permissão, conforme disposto no Plano Geral
de Outorgas do Serviço.

Art. 3º O SCD é classificado, quanto à sua abrangência,
como serviço de telecomunicações de interesse coletivo,
prestado em âmbito nacional e internacional.

Parágrafo único. O SCD, prestado em regime público, é o
serviço responsável pelo atendimento das necessidades
de telecomunicações das entidades beneficiadas pelo art.
5º da Lei n.º 9.998, de 17 de agosto de 2000.

Art. 3º O SCD é classificado, quanto à sua abrangência,
como serviço de telecomunicações de interesse coletivo,
prestado em âmbito nacional e internacional, e, tem por
finalidade primordial o atendimento das necessidades de
telecomunicações compreendidads nos programas, projetos
e atividades nos termos e condições previstas na Lei n.º
9.998, de 2000.

Art. 50 -  Serviço de Comunicações Digitais – SCD é o
serviço de telecomunicações de interesse coletivo que por
meio dos recursos necessários permite, dentre outros:

a utilização de serviços de redes digitais (...)

o atendimento dos programas, projetos e atividades
direcionados às entidades beneficiadas pelo art. 50 da
Lei n0 9.998 de 17 de agosto de 2000, que conforme o
caso e nos termos da referida Lei, pode incluir o o
fornecimento de conjunto completos de equipamentos
(...)

§ 1º Distinguem-se do SCD, o Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM), o Serviço Móvel
Especializado (SME) e os Serviços de Comunicação
Eletrônica de Massa, tais como o Serviço de Radiodifusão,
o Serviço de TV a Cabo, o Serviço de Distribuição de
Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) e o Serviço de
Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinatura (DTH).

(...)

Art. 50 -  Serviço de Comunicações Digitais – SCD é o
serviço de telecomunicações de interesse coletivo que por
meio dos recursos necessários permite o atendimento
dos programas projetos e atividades direcionados às
entidades beneficiadas pelo art. 50 da Lei n0 9.998 de 17
de agosto de 2000, que, conforme o caso e nos termos
da referida Lei, pode incluir, dentre outros:

a utilização de serviços de redes digitais (...)

o fornecimento de conjunto completos de equipamentos (...)

§ 1º Distinguem-se do SCD, o Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), o
Serviço Móvel Pessoal (SMP), o Serviço Móvel
Especializado (SME) e os Serviços de Comunicação
Eletrônica de Massa, tais como o Serviço de Radiodifusão,
o Serviço de TV a Cabo, o Serviço de Distribuição de Sinais
Multiponto Multicanal (MMDS) e o Serviço de Distribuição
de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura (DTH).

(...)

Fonte: Sefid/TCU

213. A nova redação do art. 1º retirou a menção a serviço prestado em regime privado,
restringindo assim o SCD somente ao regime público.
214. A mudança efetuada no art. 3º  deixa clara a intenção – da Proposta do Relator – de que o
novo serviço fosse destinado primordialmente ao atendimento de programas, projetos e atividades
direcionados a entidades beneficiárias dos recursos do Fust.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                                                                                                                                                              TC-010.889/2005-5
215.  Por fim, o art. 5º elimina definitivamente qualquer possibilidade do SCD ser prestado a
outro usuário que não aqueles que possam ser atendidos pelos programas, pelos projetos e pelas
atividades prescritos pela Lei do Fust. Enquanto na versão proposta pela SUN, o atendimento aos
beneficiários do Fust é apenas uma das opções, na Proposta do Relator passou a ser a única opção.
Cabe ressaltar ainda a alteração no § 1º do art. 5º, que deixou de distinguir o SCD do SCM90.
216. A despeito da Proposta do Relator ter sido formulada por três dos cinco Conselheiros, o
Conselheiro Donati, por meio da ANÁLISE n.º 019/2004-GCRD, de 1/10/200491, optou por não propor a
deliberação do regulamento. Em vez disso, propôs enviar ao Ministério das Comunicações apenas a
Exposição de Motivos e a minuta de Decreto, para instituição de um novo serviço público – o SCD – pelo
Presidente da República. Foi proposto ainda o envio do Parecer elaborado pela Procuradoria Federal
Especializada da Anatel.
217. Sua proposta contou com o apoio de todos os demais Conselheiros, resultando em uma
decisão unânime92. No trecho final da ANÁLISE, ele “entende que a aprovação do Regulamento do SCD
deve se dar somente após a instituição, mediante Decreto, da nova modalidade de serviço (...)”.
218. Não houve, entretanto, nenhuma justificativa adicional para a não deliberação do
regulamento naquela Reunião do Conselho Diretor, o que causa estranheza, diante do intenso debate
empreendido no âmbito da Agência, que como comentamos, resultou em cinco diferentes propostas de
regulamento do SCD.
219. Cabe destacar que: por um lado, a LGT atribui à Anatel a competência de
regulamentação do serviço no regime público; e por outro, atribui ao Presidente da República a
competência de criação do serviço, que o deve fazer por meio de Decreto93. A LGT, entretanto, não
prescreve nem a concomitância nem uma eventual seqüência temporal entre ambas as ações.
220. Em uma análise preliminar, a solução adotada pela Agência parece ter um sentido lógico,
pois não há que se falar na regulamentação de um serviço inexistente. Entretanto, o Presidente da
República, para instituir um serviço no regime público, precisa avaliar detidamente a viabilidade
econômico-financeira e os impactos do novo serviço, pois é a União que, em última instância, deve
assegurar a continuidade na prestação do serviço94.
221. Entendemos que a Exposição de Motivos enviada ao Ministério não é suficientemente
clara para caracterizar objetivamente o serviço que seria criado. À guisa de exemplo dessa insuficiência,
destacamos que a principal mudança trazida pela Proposta do Relator – a limitação do escopo do SCD,
restringindo sua abrangência aos beneficiários do Fust – não está refletida, de forma clara e objetiva, na
Exposição de Motivos como pode ser visto a seguir, pela transcrição de seu parágrafo 10:

“10. No que concerne às características essenciais da nova modalidade de serviço,
o SCD, por meio dos recursos necessários deve permitir o atendimento das necessidades de
telecomunicações dos programas, projetos e atividades direcionados às entidades
beneficiadas pelo art. 5º da Lei do Fust, e pode incluir, dentre outros:

I – a utilização de serviços de redes digitais de informações, em alta velocidade,
destinadas ao acesso público, inclusive para acesso à internet, e

II – o fornecimento de conjuntos completos de equipamentos ou aparelhos,
dispositivos e demais meios necessários à fruição do serviço (...)” grifos originais

222. Assim, a redação do parágrafo 10 não limita a abrangência do novo serviço aos
beneficiários do Fust, pois a prescrição que o SCD “deve permitir o atendimento” não elimina a
possibilidade do atendimento a qualquer outro usuário. Logo, a Anatel, ao regulamentar posteriormente
o SCD, poderia adotar tanto a proposta original da SUN, quanto a Proposta do Relator.

                                                          
90 Sobre esse ponto, ressaltamos que o Conselheiro José Leite Pereira admitiu, à equipe de auditoria, que não acreditava na possibilidade de
haver desoneração dos recursos do Fust. Na sua opinião, as concessionárias do SCD, ao se robustecerem com a prestação do serviço para os
beneficiários do Fust, poderiam passar a atender o resto do mercado por meio do SCM.
91 Essa ANÁLISE encontra-se no Volume 19.
92 Essa decisão se deu na Reunião n.º 318 do Conselho Diretor da Anatel, realizada em 6/10/2004 (fl. 1844 do Volume 19).
93 Art. 18 da LGT.
94 Art. 79 da LGT.
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223. Como comentaremos na seção seguinte, as duas propostas têm uma diferença crucial em
relação à desoneração dos recursos, que se traduz em impactos fiscais – significativos – de longo prazo à
União.
224. Cabe ressaltar que a Anatel não realizou estudos de viabilidade econômica que
considerassem as novas premissas trazidas pela Proposta do Relator. Os únicos estudos realizados –
pelo CPqD (Volume 4) – tinham como base o regulamento proposto pela CP 480, o qual permitia o
atendimento pelas concessionárias do SCD, indistintamente, a todo o mercado brasileiro.
225. Logo, a não deliberação do regulamento proposto indica, mais uma vez, a falta de
consenso entre os Conselheiros acerca das características que o novo serviço deveria ter.
226. Essa falta de consenso, entretanto, pode ser atribuída, em grande medida, à deficiência –
do Ministério das Comunicações95 – na formulação das políticas e definição dos programas para
aplicação dos recursos do Fust, pois não se tinha – e ainda não se tem – uma definição formal e explícita
do Poder Executivo sobre como deverão ser utilizados os recursos do Fust.

AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDOO  RREELLAATTOORR    IIMMPPEEDDEE  AA  DDEESSOONNEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS

227. Nesta seção mostraremos que a Proposta do Relator é incompatível com a desoneração de
recursos – prescrita pela Lei do Fust. Essa incompatibilidade pode ter sido um dos motivos da falta de
consenso entre os Conselheiros da Anatel para aprovar o regulamento do SCD.
228. A desoneração de recursos representa a possibilidade das empresas beneficiadas pelo
Fust, com o decorrer do tempo, passarem a depender cada vez menos do mencionado fundo. A idéia
implícita é que as empresas concessionárias teriam quantidade de clientes suficiente para permitir a
recuperação dos custos incorridos no atendimento das entidades beneficiadas pelo Fust.
229. Assim, a idéia de desoneração dos recursos está relacionada à existência de um serviço de
telecomunicações que atenda não somente às entidades beneficiadas pelo Fust, mas também a outros
consumidores potenciais do mercado.
230. Foi exatamente essa a premissa adotada pelos estudos de viabilidade realizados pelo
CPqD (Volumes 4), que subsidiaram a realização das três Consultas Públicas pela Anatel (CP 480, CP
493 e CP 494). Os estudos estimavam, por exemplo, que as futuras concessionárias do SCD iriam
capturar percentuais crescentes, ao longo dos anos, do mercado de internet banda larga. Essas
premissas, conjuntamente com hipóteses de desoneração de recursos, resultaram em um cenário de
viabilidade  econômico-financeiro, o qual permitiu a proposta final do PGO (CP 493), de divisão
geográfica em onze regiões.
231. Como a Proposta do Relator limita o escopo do SCD, restringindo sua abrangência
somente aos beneficiários do Fust, todas as premissas adotadas pelo CPqD deixam de valer.
232. Além disso, poucos consumidores –  essencialmente do setor público, como instituições de
saúde e órgãos de segurança – poderiam viabilizar a desoneração. Dadas as dificuldades orçamentárias
desses consumidores, é forçoso concluir pela inviabilização da desoneração de recursos do Fust na
Proposta do Relator.
233. Discorreremos a seguir sobre a necessidade – por previsão legal – de que a desoneração
dos recursos seja feita em qualquer aplicação do Fust, que venha a ser realizada.
234. O parágrafo único do art. 8º regulamenta a desoneração dos recursos do Fundo, nos
seguintes termos:

                                                          
95 Essa deficiência foi comentada nas seções 5.1.1 e 5.2.1.
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“Art. 8. Durante dez anos após o início dos serviços cuja implantação tenha sido

feita com recursos do Fust, a prestadora de serviços de telecomunicações que os implantou
deverá apresentar balancete anual, nos moldes estabelecidos pela Anatel, detalhando as
receitas e despesas dos serviços.

Parágrafo único. A parcela da receita superior a estimada no projeto, para aquele
ano, com as devidas correções e compensações, deverá ser recolhida ao Fundo”.

235. Essa previsão legal da desoneração está em consonância com as prescrições emanadas da
Lei n.º 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A menção à LRF é importante pois a
aplicação dos recursos do Fust se dará por contrato de concessão, o qual poderá durar diversos anos,
gerando assim despesas obrigatórias de caráter continuado96.
236. A previsão de desoneração de recursos – pela Lei do Fust – está assim alinhada à LRF, na
medida em que minimiza riscos de que ocorram gastos correntes crescentes e imprevisíveis.
237. Ressaltamos, por fim, que a Procuradoria Especializada da Anatel – amparada no
Acórdão TCU n.º 1107/2003 – defendeu, em parecer enviado ao Ministério das Comunicações (fls. 28 e
29 do Volume 1), a necessidade de se empreender a desoneração, com vistas ao atendimento do ditame
legal que rege o Fust.

44..33..22  OO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAASS  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  FFOOII  IINNCCOONNSSIISSTTEENNTTEE  AAOO  AALLEEGGAARR  QQUUEE  EESSTTUUDDOO  DDOO
CCPPQQDD  NNÃÃOO  CCOONNSSIIDDEERROOUU  AA  DDEESSOONNEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREECCUURRSSOOSS

238. O Ministério das Comunicações recebeu, da Anatel, a proposta de criação do SCD, em
8/10/2004 (fls. 1 a 30 do Volume 1). Em vez de sugerir ao Presidente da República a instituição do novo
serviço, por meio de Decreto, decidiu não levá-la a frente e devolver o processo à Anatel, para que a
Agência realizasse “uma reavaliação, bem como os estudos que se fizerem necessários” (fl. 46 do
Volume 1).
239. O Ministério das Comunicações divergiu do Parecer elaborado pela Procuradoria
Especializada da Anatel, alegando que a premissa de desoneração de recursos não havia sido
considerada no estudo realizado pelo CPqD, conforme Nota Técnica n.º 002/2005 do Departamento de
Serviços e de Universalização das Telecomunicações, que foi referendada – em última instância – pelo
Secretário de Telecomunicações, Antonio Mauro Barbosa de Oliveira (fls. 45 a 47 do Volume 1). A
seguir transcrevemos o trecho que revela a divergência relativa à consideração da premissa de
desoneração no estudo do CPqD:

“Segundo o Informe n0. 004/2004-SUE (fls. 37 a 39) a Anatel adotou, no que diz
respeito a viabilidade econômica do serviço, as premissas desenvolvidas pelo estudo
contratado pelo Ministério das Comunicações à Fundação CPqD sobre a criação de um novo
serviço prestado em regime público;

No parecer n0 437 da Procuradoria Jurídica da Anatel, em resposta ao quesito de
n0 8, às folhas 27[fls. 28 e 29 do Volume 1], aponta que é mandatória a desoneração dos
recursos do Fust, conforme citação abaixo, diferentemente do estudo citado que não
considerou tal desoneração como mandatória.

(...)
Assim sendo, sugerimos a devolução do processo em questão à Agência Nacional

de Telecomunicações a fim de que seja feita uma reavaliação, bem como os estudos que se
fizerem necessários visando garantir a continuidade do processo.” (apenas os grifos
sublinhados são nossos)

240. Como explicaremos a seguir, não parece ter fundamento essa opinião do Ministério, pois
verificamos que a premissa de desoneração foi considerada no estudo realizado pelo CPqD.
241. Inicialmente, cabe destacar o caráter prospectivo do referido estudo do CPqD: ele foi
formulado antes da aprovação de importantes normativos relacionados ao SCD, tais como o plano geral
de outorga - PGO, plano geral de metas de universalização - PGMU e do decreto instituidor do serviço.

                                                          
96 Conforme arts. 15 ,  16 e 17 da LRF.
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A importância da aprovação dos mencionados normativos, em relação ao estudo de viabilidade
econômica, reside no fato de que os mesmos contêm importantes elementos definidores dos contornos dos
mercados relevantes e dos parâmetros das funções de avaliação dos projetos.  Assim, por exemplo, cabe
ao PGO definir os mercados relevantes, por meio da definição  das zonas geográficas das outorgas de
concessão, e ao PGMU a definição de parâmetros relacionados ao uso dos recursos do Fust.
242. Dessa forma, não tendo, no momento de execução do estudo, acesso a todas as
informações necessárias para avaliar a viabilidade econômica das futuras concessões, os formuladores
do estudo usaram o artifício de gerar cenários hipotéticos para efetuar as avaliações. Cabe destacar que
tal prática, além de ser a única possível, dada a indefinição de políticas no momento de execução do
estudo, é academicamente aceita e adequada.
243. Os cenários hipotéticos, usados pelo estudo efetuado pelo CPqD, para analisar a
viabilidade econômica das concessões, utilizaram-se de cálculos do Valor Presente Líquido – VPL dos
respectivos projetos: tal indicador representa uma função de parâmetros de receita, custo e de
parâmetros relacionados ao uso dos recursos do Fust, tais como a velocidade de uso dos recursos e o
fator de desoneração do Fust, conforme pode ser comprovado pela função presente à fl. 5 do Relatório
PD.33.1063A.0020A/RT-03-AA constante do Volume 4 do processo. Em termos matemáticos utilizados
pelo CPqD:

VPL = f (r,m,vu,fd), onde: r: parâmetros de receita;
                                         m: parâmetros de custo;
                                         vu: velocidade de universalização e
                                         fd: fator de desoneração do Fust.

244. Logo, pela fórmula de VPL utilizada, observa-se que a desoneração foi levada em
consideração pelo estudo do CPqD. A argumentação dada pelo Ministério das Comunicações de que a
desoneração não foi considerada de forma mandatória no mencionado estudo parece equivocada.
Obviamente, não existe impedimento em termos matemáticos de tornar nulo o parâmetro intitulado fator
de desoneração do Fust, em algum cenário hipotético. Contudo, na maioria dos cálculos efetuados, tal
parâmetro apresentou valor positivo, caracterizando a relevância da desoneração para o comentado
estudo.

AASS  PPRROOVVIIDDÊÊNNCCIIAASS  AATTUUAAIISS  SSÃÃOO  LLEENNTTAASS  EE  DDEE  RREESSUULLTTAADDOO  IINNCCEERRTTOO

245. Para concluir esta seção cabe destacar que, após o processo de criação do SCD retornar
à Anatel, em 15/2/2005 (fl. 47 do Volume 1), decorreu um grande lapso temporal, sem que nenhuma ação
concreta tivesse sido tomada, no âmbito da Agência, visando a continuidade no processo de criação do
serviço. Somente em 17/8/2005, houve a determinação do Presidente da Anatel, para que fosse “dado
tratamento às observações da Nota Técnica/MC/STE/DESUT/n.º 002/2005, do Ministério das
Comunicações” (fl. 49 do Volume 1).
246. Em 27/10/2005, fizemos uma diligência à Anatel (fl. 40), indagando:

“1) Providências adotadas no âmbito da Presidência da Anatel no período entre
24/02/2005 e 17/08/2005, para a finalização do processo de instituição do SCD;

2) Ações que estão sendo atualmente adotadas pela Agência para garantir a
continuidade do processo e prazos previstos para suas conclusões.”

247. A resposta do Presidente da Anatel foi apresentada por meio do Informe/PR/001 de
4/10/2005 (fls. 78 a 82) e consistiu basicamente em explicar que durante o período de 24/2/2005 e
17/8/2005 a Anatel aprofundou estudos a respeito de como implementar o SCD, sem chegar a conclusões
definitivas e que atualmente a Superintendência de Universalização da Agência está avaliando a
possibilidade de contratação de nova consultoria para o desenvolvimento de estudos, com vistas a
solucionar os problemas. Portanto, cabe inferir, dadas as respostas formuladas, que muito pouco foi feito
para dar prosseguimento ao processo de aprovação do Serviço de Comunicações Digitais – SCD.
248. Indagamos, ainda, à Superintendência de Universalização da Anatel sobre o estágio de
desenvolvimento em que estão o edital e o formato de licitação, o plano geral de metas de qualidade e as
demais ações regulatórias necessárias para viabilizar o uso dos recursos do Fust, a partir de um novo



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO                                                                                                                                                              TC-010.889/2005-5
serviço relacionado às redes digitais de informação prescritas pela Lei do Fust97. A resposta da
Superintendência98 detalhou as diversas ações posteriores que a Anatel precisará tomar, após a
instituição do novo serviço, e concluiu que “muitos dos passos necessários para dar prosseguimento à
instituição do serviço precisam de contratação de consultorias para a realização de estudos técnicos,
para a viabilização do serviço.”

44..44  AASS  DDIIFFIICCUULLDDAADDEESS  PPAARRAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDOO  FFUUSSTT
JJUUSSTTIIFFIICCAAMM  EEVVEENNTTUUAALL  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO??

44..44..11  AA  LLEEGGIISSLLAAÇÇÃÃOO  QQUUEE  RREEGGEE  OO  FFUUSSTT  NNÃÃOO  IIMMPPEEDDEE  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS

249. Ressaltamos inicialmente que essa questão de auditoria busca avaliar a necessidade de
alteração das leis stricto sensu, no âmbito do Congresso Nacional, que regem o Fust, especificamente a
LGT e a Lei do Fust. Não era escopo desta questão avaliar a compatibilidade entre os diversos atos
infra-legais que regem o Fust, notadamente os atos expedidos pela Anatel, como por exemplo o
Regulamento de Operacionalização da Aplicação de Recursos do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações.
250. A despeito de eventual incompatibilidade de atos normativos exarados pela Agência
poderem representar uma barreira para aplicação dos recursos do Fust, entendemos que essa seria uma
barreira menor, mais facilmente removida, do que as barreiras que são objeto de análise das quatro
questões propostas pela equipe de auditoria.

  NNÃÃOO  HHOOUUVVEE  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDOO  QQUUEE  DDEEVVEERRIIAA  SSEERR  AALLTTEERRAADDOO

251. Não tivemos conhecimento de nenhuma análise formal, elaborada pelo Ministério das
Comunicações ou pela Anatel, que procurasse identificar eventuais pontos críticos na legislação do Fust,
os quais pudessem estar impedindo a aplicação dos recursos.
252. Identificamos, entretanto, algumas proposições legislativas, notadamente no âmbito da
Câmara dos Deputados, visando alterar a Lei do Fust. Entre as diversas proposições, ressaltamos o
Projeto de Lei n.º 3.997/2001, encaminhado pelo Poder Executivo, o qual propunha como principal
alteração, no art.5º, que “os recursos do Fust serão aplicados por intermédio de prestadora de serviços
de telecomunicações, nos regimes público e privado(...)”. Porém, o Poder Executivo solicitou a retirada
desse PL em 12/3/2003.
253. Outro Projeto de Lei – n.° 3.839/2000 – apresentado na Câmara dos Deputados, pelo
Deputado Iris Simões – também buscou ampliar o leque de prestadoras habilitadas a receber recursos do
Fust, ao prescrever que “as prestadoras do Serviço Móvel Celular também poderão aplicar recursos do
Fust(...)”. Em 14/6/2002, o Deputado Salvador Zimbaldi apresentou um voto substitutivo – que não
chegou a ser deliberado –,  pelo qual acrescentava o §4º ao art. 5º da Lei do Fust: “§ 4º das licitações
destinadas a aplicar recursos do Fust poderão participar as prestadoras de serviços de telecomunicações
nos regimes público e privado que contribuam para o Fust”.
254. Ambos os Projetos de Lei tramitaram mais intensamente à época da Licitação n.º
001/2001/SPB-ANATEL, a qual gerou polêmica exatamente sobre a restrição da aplicação dos recursos
do Fust às Concessionárias de telefonia fixa. A seguir, o Acórdão TCU n.° 1107/2003 indicou que a
criação de uma nova modalidade de serviço de telecomunicações seria a solução para aplicação dos
recursos do Fust99. Como as propostas de alterações legislativas versavam exatamente sobre isso, a
manifestação do TCU pode ter contribuído para o esvaziamento da discussão no Legislativo.
255. Cabe ressaltar ainda que o Deputado Leonardo Picciani, do PMDB/RJ, apresentou uma
proposta substitutiva ao Projeto de Lei n.º 3.337/2004 – o PL das Agências –, que buscava dar ao
Ministério das Comunicações maior autonomia na gestão dos recursos do Fust:

“Art. 28. A Lei no 9.998, de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2o Caberá ao Ministério das Comunicações:

                                                          
97 Art. 5º, incisos V, VI, VII e VIII.
98 Informe n.º 090/UNPC/SUN, de 10/11/2005 (fls. 152 a 159).
99 Ressaltamos que a interpretação do TCU vincula-se ao objeto abordado pelo Acórdão: serviço de acesso a redes digitais de informação.
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(...)
III – implementar e acompanhar os programas, projetos e atividades que aplicarem

recursos do Fust;
(...)”

256. Nesse caso, também não há perspectivas para haver a conversão em Lei, pois esse PL
encontra-se apensado ao PL n.º 2.633/2003, desde 5/7/2004, e o Poder Executivo solicitou o
cancelamento do pedido de urgência na tramitação dessa matéria, em 21/5/2004.

NNÃÃOO  FFOOII  PPRRIIOORRIIZZAADDOO  NNEEMM  DDEEFFIINNIIDDOO  PPRREEMMIISSSSAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS

257. As premissas – terminal, redução de conta e desoneração100 – terão grande impacto na
viabilidade econômica das concessões de serviços públicos de telecomunicações que venham a receber
recursos do Fust. Por um lado, essas premissas poderiam não atrair empresas interessadas na outorga
das concessões e, por outro, a União poderia sofrer o ônus de ter de garantir a continuidade na
prestação do serviço. Ambas as situações poderiam ensejar o questionamento da necessidade de
alteração legislativa da prescrição dessas premissas pela Lei do Fust.
258. Conforme comentado nos parágrafos a, essas premissas ainda não foram definidas, de
forma consistente, pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, e contempladas em estudos de
viabilidade econômico-financeiras, dificultando a análise de sua viabilidade.

NNÃÃOO  HHÁÁ  IINNCCOONNSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  EENNTTRREE  AA  LLEEII  DDOO  FFUUSSTT  EE  AA  LLGGTT,,  NNAA  PPRREESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCEEIITTOO  DDAA
UUNNIIVVEERRSSAALLIIZZAAÇÇÃÃOO

259. Uma discussão recorrente na Câmara dos Deputados101 relaciona as dificuldades na
aplicação dos recursos do Fust à evolução do conceito de universalização da LGT – que estaria
associada ao serviço telefônico – para a Lei do Fust – por sua vez associada à internet. Como
argumentamos nos parágrafos 118 a 131, entendemos que a evolução ocorrida implica a maior
necessidade de articulação da ação governamental, a qual poderia viabilizar a aplicação dos recursos
do Fust.

ÉÉ  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOO  CCOONNSSIIDDEERRAARR  OO  AARRCCAABBOOUUÇÇOO  LLEEGGAALL  DDAASS  CCIIDDEESS

260. Uma das fontes de receita do Fust provém da contribuição de 1% sobre o faturamento das
empresas de telecomunicações, a qual é denominada Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE. Dados fornecidos pela Anatel102 indicam que 52% dos recursos arrecadados pelo
Fust derivam de sua CIDE. Assim, a destinação de recursos dessa parcela arrecadada está vinculada as
disposições legais dessa espécie tributária, impondo restrições a serem consideradas em qualquer
proposta de alteração da Lei do Fust, que futuramente venha a ser discutida no Congresso Nacional.
261. As contribuições interventivas têm gerado muitas controvérsias na doutrina, no Judiciário
e no TCU103, pois a União vem utilizando esse tributo – de caráter extra-fiscal – cada vez mais como
expressiva fonte de arrecadação de recursos.
262. Diversos doutrinadores104 defendem limites rígidos na aplicação dos recursos da CIDE,
pois é justamente a destinação específica dos recursos que autoriza sua criação. A Constituição
Federal105 autoriza a criação das contribuições interventivas para que funcionem como fonte de custeio
da intervenção do Estado no domínio econômico.
263. Ressaltamos, assim, que qualquer alteração na destinação dos recursos da Lei do Fust
pode ensejar o pedido judicial de devolução da parcela relativa à CIDE – via ação de repetição do

                                                          
100 Arts. 5º, VI, VII e 8º da Lei do Fust.
101 Ver por exemplo Vedana (2004), págs. 4 a 5, Bittar (2005), págs. 13 e 14 e PL n.º 5.510/2005.
102 Volume 11, fls. 37 a 41.
103 Houve controvérsias especialmente no caso da CIDE – combustíveis, instituída pela Lei n.º 10.336/2001, que no TCU gerou o Acórdão
n.º 938/2003 e posteriormente o Acórdão n.º 1857/2005.
104 Ver por exemplo: Gama (2003), Ramalho (2005) e Barreto (2005).
105 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas (...)”
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indébito tributário106 –, pelos seus contribuintes, o que traria um relevante impacto fiscal às contas
governamentais.

NNÃÃOO  IIDDEENNTTIIFFIICCAAMMOOSS  QQUUAALLQQUUEERR  PPOOSSSSIIBBIILLIIDDAADDEE  DDEE  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA,,  QQUUEE  RREEPPRREESSEENNTTEE
BBAARRRREEIIRRAA  MMAAIIOORR  DDOO  QQUUEE  AASS  AAPPOONNTTAADDAASS  NNAASS  SSEEÇÇÕÕEESS  55..11  AA  55..33,,  PPAARRAA  VVIIAABBIILLIIZZAARR  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO
DDOOSS  RREECCUURRSSOOSS  DDOO  FFUUSSTT

264. Na etapa de levantamento da auditoria, identificamos as seguintes possibilidades de
alteração legislativa, que talvez pudessem trazer maiores expectativas de sucesso na aplicação dos
recursos do Fust: (a) exigência de aplicação de recursos em serviços de telecomunicação; (b)
necessidade de prestação de serviço de telecomunicações em regime público; (c) descentralização da
competência de aplicação para Estados e Municípios. Identificamos posteriormente a proposta de
instituição de um comitê gestor para o Fust, a qual teria de ser feita também a partir de alteração na Lei
do Fust.
265.  Nenhuma dessas alterações, entretanto, representa barreira significativa o suficiente para
impedir a aplicação dos recursos do Fust. Em todas elas, há vantagens e desvantagens que devem ser
sopesadas.
266. Logo, diante das considerações tecidas anteriormente nesta seção, concluímos que as
melhores expectativas de sucesso na aplicação dos recursos do Fust não estão em eventual alteração da
legislação que rege o Fust. Como apontamos nas seções 5.1 a 5.3, entendemos que a aplicação dos
recursos só ocorrerá a partir de uma determinação explícita do Poder Executivo – com o Ministério das
Comunicações fortalecido e a Casa Civil apoiando no que for necessário –, atribuindo assim mais
prioridade ao assunto, com vistas a remover as relevantes barreiras encontradas.

55  SSÍÍNNTTEESSEE  DDAASS  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS
267. Desde a edição da Lei do Fust, em agosto de 2000,  só houve uma tentativa concreta de
aplicação de seus recursos, culminando na não utilização do fundo até o momento, e sua alocação
sistemática para elevar o superávit primário do orçamento público federal.
268. O presente relatório de auditoria visou descrever os processos de formulação e
implementação pelos quais as políticas públicas relacionadas a essa matéria ocorreram, no âmbito do
Poder executivo – notadamente, Ministério das Comunicações, na dimensão de formulação107, e Anatel,
no que concerne à elaboração e à gestão da regulação necessária para modelagem e para
implementação de serviço de telecomunicações que viabilizasse a utilização dos recursos do Fust. Nesse
contexto, a equipe de auditoria buscou explicações para a paralisia dos recursos, ao verificar que
dificuldades, limitações ou barreiras impedem sua utilização.
269. Ao analisar a atuação dos formuladores de políticas, desde a criação  da Lei do Fust até o
presente momento, a equipe constatou que não existem políticas públicas, diretrizes gerais e prioridades,
formuladas ou em discussão, no âmbito do Ministério das Comunicações, que possam orientar de forma
efetiva  a aplicação dos recursos do Fust, nos termos da Lei. Verificamos que até o ano de 2003, a
definição de prioridades foi superficial e genérica, com descompasso entre os programas definidos pelo
Ministério e as leis orçamentárias, o que demonstrou a fragilidade das estratégias de utilização dos
recursos nesse período.
270. Apesar de ter formulado a Consulta ao TCU, no ano de 2003, pretendendo minimizar o
risco jurídico da aplicação do Fust, a gestão ministerial não adotou iniciativas de supervisão e
interlocução para criação de uma modalidade de serviço de telecomunicação adequada para o Fust e
também para construção de uma Política de universalização consistente.
271. No ano de 2004 houve mudança no comando do ministério e a nova gestão ministerial deu
sinais de que aguardava a aprovação do Projeto de Lei das Agências e manteve inconsistente a discussão
do Serviço de Comunicações Digitais – SCD – junto à Anatel. No segundo semestre de 2005, houve nova

                                                          
106 Código Tributário Nacional, art. 165: “o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento(...)”.
107 Neste caso buscou-se analisar o relacionamento do Ministério com outros órgãos do Executivo ligados a políticas de inclusão digital e o
processo de orientação e supervisão exercido sobre a atuação da Agência na elaboração da regulação afeta ao Fust.
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alteração no comando do Ministério. A destinação quase que integral dos recursos do Fust à reserva de
contingência indica a falta de perspectiva atual para a aplicação dos recursos.
272. Nesse cenário, o presente trabalho tratou também de identificar eventuais causas da
deficiente atuação do Ministério das Comunicações na formulação e na implementação de políticas,
diretrizes gerais e prioridades. A equipe identificou as seguintes causas: (1) falta de um corpo técnico de
assessoramento ministerial capacitado para discutir as complexas políticas envolvidas na discussão da
universalização; (2) constantes mudanças no comando ministerial; (3) incapacidade do Ministério das
Comunicações em manter uma interlocução sustentável com outros Ministérios, pela difusão  de diversos
núcleos de discussão de políticas de inclusão digital no âmbito governo, sem que haja uma coordenação
pela Casa Civil.
273. A equipe buscou ainda identificar a existência de definição de quais programas, projetos e
atividades governamentais deveriam ser financiados com os recursos do FUST, quando verificou que não
há uma política integrada – nem prioridade – para as iniciativas de inclusão digital do Poder Executivo
Federal. Esse fato demonstra que a dispersão e o baixo impacto das iniciativas de inclusão digital no
âmbito do governo federal, por um lado, realçam a premência da aplicação dos recursos do Fust, mas,
por outro lado, demonstram a fragmentação das discussões, que sem uma coordenação, tornam-se pouco
efetivas. A fragilidade das políticas públicas existentes no país demonstram que as fortes desigualdades
de acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – não têm sido suficientes para
sensibilizar os formuladores governamentais para importância do Fust, pelo menos no que se refere à
necessidade de implementação de políticas públicas consistentes de inclusão digital108. Além disso,
consideradas as distorções regionais, a questão da exclusão digital mostra-se ainda mais grave109.
274. As parcas ações do governo federal ao longo dos anos, dispersas e sem orçamento
relevante, para uma inclusão digital efetiva no Brasil demonstram que esse tema ainda não se revelou
uma prioridade do governo federal110. O trabalho de auditoria demonstrou que os recursos  do Fust são
fundamentais para alavancar uma política integrada de inclusão digital no Brasil. Um exemplo trazido
pelo trabalho demonstrou que pelo menos 6,5 milhões de alunos da educação básica deixaram de ter
acesso à internet, pelo Programa Proinfo, em decorrência da paralisia do Fust, desde 2000.
275. A equipe de auditoria  também detectou que a Anatel, sem uma orientação ministerial
efetiva, falhou na elaboração de um regulamento de serviço que viabilizasse a implementação do Fust.
Algumas medidas regulatórias básicas, ainda não adotadas pela Anatel, como a desagregação de redes,
dificultam a modelagem de uma modalidade de serviço de telecomunicações para aplicação do Fust. Os
interesses explicitados na Consulta Pública realizada pela Anatel, principalmente pelas atuais
concessionárias de serviço público, demonstram que uma orientação governamental efetiva para
utilização dos recursos necessariamente afetará interesses divergentes. O Governo não pode se esquivar
de eleger prioridades, pois a premência por inclusão digital no Brasil é evidente ao comparar sua
posição a países como Chile, Coréia e outros.
276. A urgência na aplicação dos recursos do Fust é ainda maior diante do risco111 de que os
contribuintes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – do Fust venham a

                                                          
108 Quando comparamos a performance do Brasil com os países de maior penetração de computadores, como são os casos da Coréia do Sul e
dos Estados Unidos, observamos uma larga brecha que deve ser atacada. Desta forma, enquanto nos Estados Unidos mais de 70% de sua
população possui acesso a computadores e na Coréia do Sul aproximadamente 55% usufruem da mesma facilidade, temos o Brasil com um
consumo consideravelmente inferior da ordem de 10% (Elaborado a partir de dados da União Internacional de Telecomunicações – UIT).
109 A equipe   observou uma grande discrepância entre as magnitudes dos  Índices de Acesso Digital (DAI), com o objetivo de medir o acesso
da população de uma determinada região às tecnologias de informação e comunicação em Bonilha (2005), indicando a existência de forte
desigualdade de acesso a tecnologias de informação e comunicação por estados no Brasil. Assim, por exemplo enquanto o Distrito Federal
apresenta um índice de 0,704, sendo classificado como de nível superior, temos o Estado do Maranhão com índice de apenas 0,332, no limite
quase inferior das regiões consideradas como de nível médio. Destacamos ainda a constatação de que a evolução do DAÍ dos Estados
brasileiros mostra que a desigualdade regional aumentou de 2002 para 2004, refletindo ainda mais a premência pela aplicação dos recursos
do Fust.
110 A defesa de uma política pública para a inclusão digital tem sido recorrente na Doutrina, como por exemplo em Amadeu (2001), págs. 41
a 43.
111 Esse risco tornou-se mais concreto a partir da edição da Lei Complementar n.º 118, de 9/2/2005, pois com essa Lei os contribuintes da
Cide do Fust perdem o direito de entrar com a ação do Judiciário cinco anos a partir da data que efetuaram o pagamento do tributo. Como as
primeiras contribuições foram realizadas em fevereiro de 2001 (segundo informações da Anatel – fl. 37 doVolume 11), a partir de fevereiro
de 2006, em tese, os contribuintes começariam a perder o direito de pedir no Judiciário a devolução das contribuições efetivadas incialmente,
o que poderia motivá-los a entrar com eventual ação judicial. Sobre a alteração que a LC 118/2005 promoveu no prazo prescricional de 5
anos para repetição do indébito tributário, ver: Carneiro (2005), Godoi (2005), Lopes (2005) e Rohenkohl (2005).
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pleitear no Judiciário a devolução dos recursos. Nesse caso, considerando os tributos arrecadados até
junho de 2005, a União estaria diante de um passivo contingente de cerca de R$ 2,8 milhões112.
277. A equipe de auditoria, por fim, conclui que o arcabouço legislativo que rege o Fust não
impede a aplicação dos seus recursos. Antes, constatamos barreiras significativas pela falta de
priorização do Governo, falta de coordenação das políticas de inclusão digital e de ações regulatórias
concretas para definir uma modalidade de serviço adequada.

66  CCOOMMEENNTTÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  GGEESSTTOORREESS
278. Ressaltamos, adicionalmente, que enviamos relatório preliminar desta auditoria ao
Ministério das Comunicações e à Anatel.. O Ministério respondeu que “está de acordo com as
especificações descritas, não tendo nenhuma modificação a propor” (fl. 161). A Anatel, por sua vez,
apenas “considerou oportuno esclarecer, no que concerne ao item 5.3.1, (...) que a Anatel somente pode
fazer publicar Resolução aprovando Regulamento do serviço a ser prestado no regime público após a
instituição do mesmo por meio de Decreto do Sr. Presidente da República(...)” (fl. 160). Mantemos,
assim, nesta versão final do relatório de auditoria, a essência dos resultados obtidos – que foram
submetidos às considerações do Ministério e da Agência.

77  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  EENNCCAAMMIINNHHAAMMEENNTTOO
279. Ante todo o exposto, com base no art. 45 da Lei n.º 8.443/92, nos artigos 1º, inciso XXI, e
251º do Regimento Interno do TCU, propomos:

A.1 Determinar ao Ministério das Comunicações, com base no art. 2º da Lei n.º 9.998/2000, que
apresente ao TCU, em 90 dias a contar da data do Acórdão que vier a ser exarado, estudos e
documentos que contenham políticas, diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – Fust, que deverão contemplar,
pelo menos, os seguintes aspectos [seção 4.1.1]:

A.1.1 Diagnóstico de necessidades de universalização de serviços de telecomunicações no
Brasil relacionados, pelo menos, aos objetivos previstos pelo artigo 5º da Lei n.º 9.998/2000;
A.1.2 Definição de quais ações governamentais do Programa de Inclusão Digital serão
beneficiadas pela aplicação dos recursos do Fust, visando maior integração da ação
governamental, conforme prescreve o Decreto n.º 5.581/2005 [parágrafos 132 a 150];
A.1.3 Análise da relação custo/benefício de solução, que utilize recursos do Fust, para cada
uma das necessidades diagnosticadas no item A.1.1, considerando os seguintes aspectos:

� universo de beneficiários a serem atendidos;
� impactos distributivos que visem à redução de desigualdades sociais e regionais;
� custos e  prazos para implementação;
� indicadores de eficiência, de efetividade e de eqüidade.

A.1.4 Priorização dos objetivos da Lei do Fust que serão atendidos, conforme a prescrição
do art. 5º da Lei n.º 9.998/2000, com fundamento na análise descrita em A.1.3;
A.1.5 Previsão de alocação orçamentária a cada um dos objetivos definidos como
prioritários em A.1.4, nos exercícios de 2006 e 2007 e nos demais em que os recursos forem
aplicados;
A.1.6 Ações e Programas governamentais, constantes no PPA 2004 – 2007, que receberão os
recursos, conforme A.1.5;
A.1.7 Decretos e Portarias que formalizarão as metas, diretrizes gerais e prioridades de cada
uma das Ações e Programas, conforme A.1.6;

                                                          
112 Simulação feita pela Sefid/TCU, com base nos dados de arrecadação da CIDE do Fust – fornecidas pela Anatel (fls. 37 a 41 do Volume
11) e na atualização monetária pelas taxas selic mensais do Banco Central (código n.º 4390 BCB/DEPEC) disponíveis no site
http://www.bcb.gov.br.
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A.1.8 Definição – em conjunto com a Anatel [conforme A.3.1] – de Termo de Referência,
detalhando os estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeiros necessários para se
imputar metas de universalização, relacionadas aos recursos do Fust, às concessionárias de
serviços de telecomunicações;
A.1.9 Caso um ou mais dos incisos V, VI, VII ou VIII do art. 5º da Lei n.º 9.998/2000 estejam
contemplados na proposta contida em A.1.4, considerar ainda os seguintes aspectos:

� 1) Definição da execução físico-financeira relativa às premissas de Terminal e de
Redução de Conta [parágrafos 97 a 104];

� 2) Definição – em conjunto com a Anatel [conforme A.3.2] – de Termo de Referência,
detalhando os estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeiros necessários
para instituição de modalidade de serviço de telecomunicações, no regime público,
relacionada a redes digitais de informação [seção 4.3.2];

A.2 Recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com base no art. 2º da Lei n.º
10.869/2004, que:

A.2.1 Avalie a conveniência e a oportunidade para propor a alteração do Decreto n.º
4.714/2004, com o objetivo de incluir o Ministério das Comunicações na Câmara de Política
Social do Conselho de Governo [parágrafos 169 a 171];
A.2.2 Viabilize a programação orçamentária da proposta de aplicação dos recursos do Fust,
a ser feita pelo Ministério das Comunicações conforme A.1.5, realizando a interlocução
necessária com os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda e com o
Congresso Nacional [parágrafos 163 a 164];
A.2.3 Avalie e implemente medidas que aperfeiçoem a atuação do Ministério das
Comunicações na formulação de políticas, diretrizes gerais e prioridades para aplicação dos
recursos do Fust [parágrafos 105 a 108 e  165];
A.2.4 Avalie e acompanhe a atuação do Ministério das Comunicações na elaboração da
Proposta contida em A.1 [parágrafos 166 a 168];

A.3 Determinar à Anatel, com base no art. 4º da Lei n.º 9.998/2000, que:
A.3.1 Elabore – em conjunto com Ministério das Comunicações [conforme A.1.8] – Termo de
Referência, detalhando os estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeiros
necessários para se imputar novas metas de universalização às concessionárias de serviços
de telecomunicações;
A.3.2 caso algum dos incisos V, VI, VII ou VIII do art. 5º da Lei n.º 9.998/2000 estejam
contemplados na proposta contida em A.1.1,  elabore – conjuntamente com o Ministério das
Comunicações [conforme A.1.9.2] – Termo de Referência, detalhando os estudos técnicos e
de viabilidade econômico-financeiros necessários para instituição de modalidade de serviço
de telecomunicações, no regime público, relacionada a redes digitais de informação [seção
4.3.2];

A.4 Determinar à Sefid que realize o monitoramento do Acórdão que vier a ser exarado, nos
moldes previstos pelo art. 243 do Regimento Interno/TCU;
A.5 Dar ciência:

A.5.1 à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos
Deputados;
A.5.2 às Comissões de Fiscalização e Controle do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados;
A.5.3 à Comissão de Educação do Senado Federal;
A.5.4 ao Procurador-Geral da República;
A.5.5 ao Procurador da República Paulo José Rocha Júnior, da Procuradoria da República
no Distrito Federal (fl. 18);
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A.6 Arquivar os presentes autos.”

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, gostaria de ressaltar a profundidade, objetividade e clareza do trabalho realizado
pela equipe da Sefid, composta pelos Analistas Marcelo Sobreiro Maciel, Melchior Sawaya Neto e José
Galvão Diniz Filho, e supervisionado pelo Diretor da 2ª D.T daquela Unidade Técnica, Marcelo Barros
Gomes.

2. A auditoria teve origem em representação formulada pela própria Sefid, em que se relatava a
ausência de aplicação dos recursos que compõem o Fust, fundo criado pela Lei nº 9.998/2000, com a
finalidade de “proporcionar recursos destinados a cobrir parcela de custo exclusivamente atribuível ao
cumprimentos das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente dos serviços, nos termos do disposto no inciso II do art. 81 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997”. Diante desse quadro e considerando a magnitude dos valores
envolvidos, sugeriu-se a realização da auditoria, com o objetivo de verificar as dificuldades, limitações e
barreiras que impediriam a aplicação desses recursos, proposta acolhida por meio do Acórdão nº
802/2005-Plenário.

3. Já se passaram mais de cinco anos da edição da lei que instituiu o Fust, sem que se tenha
conseguido implementar as condições necessárias para a aplicação dos recursos que o compõem, que
continuam a ser arrecadados e já chegavam, até junho de 2005, segundo informações da Anatel, a cerca
de 3,6 bilhões de reais. Daí a relevância do presente trabalho, em que se procurou identificar as causas
que estariam impedindo a aplicação desses recursos.

4. Por todas as informações que foram colhidas pela equipe de auditoria, constata-se que a
principal causa para a não-aplicação dos recursos foi a falta, ao longo desses anos, de uma atuação mais
eficaz do Ministério das Comunicações, a quem cabe, conforme estabelece o art. 2º da Lei nº 9.998/2000,
“formular as políticas, as diretrizes gerais e as prioridades que orientarão as aplicações do Fust, bem
como definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fundo...”.

5. Qualquer ação governamental, entendida em sentido amplo, demanda a formulação de
políticas e de diretrizes para sua consecução. Quanto se trata de um fundo que arrecada cerca de R$ 800
milhões por ano, em média, e que tem uma finalidade definida de forma ampla, com vários objetivos
possíveis a serem buscados, essa necessidade fica ainda mais evidente. A elaboração das políticas e
diretrizes, além do estabelecimento de prioridades, deve ser o ponto de partida para a definição dos
programas e projetos que serão desenvolvidos. Conforme demonstrado pela equipe de auditoria, o
Ministério das Comunicações não exerceu adequadamente suas atribuições quanto a esses aspectos.

6. A Exposição de Motivos nº 595, de 7/11/2000, do Ministério das Comunicações, com seu
respectivo anexo, foi o documento em que estariam consubstanciadas as políticas, diretrizes e prioridades
para aplicação dos recursos do Fust. Esse documento de seis páginas, entretanto, foi bastante genérico e
superficial, não tendo atingido os objetivos a que se propunha (Anexo 2). Repetiu, em parte, dispositivos
constantes da própria lei de criação do fundo e sinalizou que os recursos seriam aplicados nas áreas de
educação, saúde, segurança pública, regiões remotas e de fronteira e assistência a deficientes. A única
referência a algum tipo de meta, ainda que pouco detalhada, foi a de que se promoveria o acesso à
informática a todas as 13 mil escolas públicas do país, atingindo 7 milhões de alunos. Em relação às
demais áreas, sequer isso foi feito.

7. Também não houve, efetivamente, o estabelecimento de prioridades. Foram definidos sete
programas: ‘Educação’, ‘Saúde’, “Telecomunicações’, ‘Atendimento a Deficientes’, ‘Segurança Pública’,
‘Regiões Remotas e Fronteiras’ e ‘Bibliotecas Públicas’, em que estavam contemplados todos os
objetivos definidos no art. 5º da Lei nº 9.998/2000, sem que houvesse sinalização de quais eram
prioritários. Os Ministérios interessados elaboraram termos de referência, os programas propostos foram
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definidos em portarias, mas conforme registrou a equipe, não houve a realização de “estudos
comparativos entre as demandas constantes de cada um dos termos de referência apresentados e seus
respectivos custos de implementação. Tampouco existiu avaliação qualitativa e quantitativa dos recursos
demandados por cada um dos programas propostos em relação ao montante disponível no Fundo e à
previsão de sua arrecadação. Repise-se que os recursos existentes no Fust, apesar de significativos,
seriam insuficientes para implementar e manter os diversos programas definidos pela Política de
universalização” (fl. 193, vol. 1).

8. Além disso, não houve compatibilidade entre esses programas e as ações definidas no PPA
2000-2003 e nas LOAs de 2001 e 2002. Tais ações eram apenas três, tratando da implantação de acessos
aos serviços de telecomunicações em: 1) instituições de saúde, 2) estabelecimentos públicos de ensino e
bibliotecas e 3) localidades onde o custo dos serviços não possa ser recuperado com sua exploração
comercial. Ou seja, apesar de formalmente definidos mediante portarias, os sete programas relacionados
no item acima não correspondiam a ações consignadas no orçamento, demonstrando o descolamento entre
o planejamento, precariamente realizado, e aquilo que em tese seria executado, segundo previsto no
orçamento. Na LOA de 2003, houve o desdobramento em mais ações, ainda sem correspondência integral
com os programas que haviam sido definidos.

9. Em 2003, já no atual governo, o Ministério das Comunicações elaborou consulta a este
Tribunal, a respeito de diversos aspectos jurídicos envolvendo a utilização de recursos do Fust. Até a
prolação do Acórdão nº 1.107/2003-Plenário, em que a consulta foi respondida, o Ministério não
executou nenhuma ação. Mesmo após a consulta, entretanto, não houve o estabelecimento das políticas,
diretrizes gerais e prioridades exigidas no art. 2º da Lei nº 9.998/2000. Permanecia, em vigor, portanto, ao
menos formalmente, aquilo que havia sido definido na Exposição de Motivos nº 595/2000.

10. Certamente a definição mais importante estabelecida no Acórdão nº 1.107/2003-Plenário foi
que, juridicamente, à luz do que dispõem as Leis nº 9.998/00 e nº 9.472/97, na hipótese específica que foi
objeto da consulta, os recursos do Fust deveriam ser utilizados por meio de outorga de concessões de uma
nova modalidade de serviços de telecomunicações, a ser prestado em regime público. A partir dessa
deliberação, a Anatel começou a adotar as providências necessárias à criação de um novo serviço de
telecomunicações a ser prestado em regime público, denominado SCD. Conforme bem ressaltou a equipe
de auditoria, a Anatel iniciou as ações relativas ao SCD unicamente em função do acórdão proferido por
esta Corte, sem que se tenha registro de qualquer orientação formal do Ministério das Comunicações,
evidenciando a falta de articulação entre os diferentes entes governamentais envolvidos na matéria.

11. A Anatel, então, tomou providências no sentido de buscar a definição desse novo serviço, a
ser prestado em regime público. Foram feitas consultas públicas, houve diversas discussões no âmbito da
agência, chegando até à formulação de uma proposta formal ao Ministério das Comunicações. Apesar dos
problemas no modelo proposto, apontados pela equipe de auditoria, houve algum avanço para a
concretização do SCD e, conseqüentemente, para estabelecer as condições para a utilização dos recursos
do Fust.

12. Há que ser destacado, entretanto, que o Ministério das Comunicações, a partir da mudança de
gestão ocorrida no início de 2004, sinalizou que não concordava com a criação do SCD. Apesar de não ter
sido formalizada nova orientação, em entrevista concedida em maio de 2004, o novo Ministro, Eunício de
Oliveira, já evidenciava essa convicção (fls. 179/187, anexo 10). A entrevista mostra, também, que o
ministério estava na expectativa de uma eventual mudança legislativa, que modificaria a configuração do
Fust.

13. Constata-se, dessa forma, que praticamente houve um retorno à estaca zero na definição dos
caminhos para a aplicação dos recursos do Fust.

14. Na atual gestão do Ministro Hélio Costa, iniciada em julho deste ano, também ainda não há
uma definição dos rumos a serem tomados em relação ao Fust. Em  audiência pública realizada na
Subcomissão Permanente de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, o representante do Ministério
afirmou textualmente (fls. 156/157, anexo 10):
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“A lei determina que eu, Ministério das Comunicações, quer dizer, nós, Ministério das

Comunicações, cumpramos nossa obrigação, que não foi cumprida até então, que é regulamentar a
forma de utilizar o Fust”

“... o que há é uma falta de definição dos atores envolvidos que possibilite aplicar os
recursos do Fust com a devida segurança e transparência para a sociedade brasileira”

15. Na nota técnica apresentada na referida audiência pública, afirmava-se que o Ministério das
Comunicações vislumbrava quatro caminhos distintos para superar os impasses na aplicação dos recursos
do Fust (fls. 1/6, anexo 10):

“1. instituição de um novo serviço de telecomunicações a ser prestado em regime público;

  2. alterações na Lei do Fust e/ou na LGT;

  3. imputação de novas metas de universalização às atuais concessionárias, financiadas pelo
Fust e não por recursos próprios;

  4. licitações centralizadas (Anatel) e descentralizadas (convênios com Estados e
Municípios)”.

16. Essas informações confirmam que as discussões a respeito da forma de aplicação dos recursos
do Fust retornaram a um estágio embrionário, cinco anos após a aprovação da lei que criou o fundo. Ou
seja, durante cinco anos vêm sendo retirados recursos da sociedade, sem que ela tenha a contrapartida
prevista em lei, que é a universalização dos serviços de telecomunicações, pela incapacidade dos
governos de formularem uma política consistente para a aplicação desses recursos.

17. Por tudo que já foi levantado acerca do assunto, é muito provável que pelo menos parte dos
recursos do Fust sejam voltados para ações relacionadas à inclusão digital. Nesse sentido, a equipe pôde
constatar que existem vários programas com esse objetivo, coordenados por diversos órgãos, atuando de
forma desintegrada. Isso leva, inevitavelmente, à superposição de ações e à ineficiência na utilização dos
recursos. Em manifestação do então Secretário Executivo da Casa Civil em 4/8/2004, esse problema
havia sido detectado, tendo-se sinalizado acerca da criação do Programa Brasileiro de Inclusão Digital,
que reuniria todas as ações que vinham sendo desenvolvidas a respeito do tema (fls. 69/73, anexo). Não
se tem conhecimento, entretanto, do desenvolvimento de ações concretas do governo com esse objetivo,
em que pese o Decreto nº 5.581/2005 fazer menção ao ‘programa de inclusão digital’.

18. Reputo importante, também, a observação feita pela equipe de que a legislação atual não
impede a aplicação dos recursos do Fust. O próprio Tribunal sinalizou, juridicamente, o caminho que
deveria ser seguido, em resposta à consulta feita pelo próprio Ministério das Comunicações. Obviamente,
o governo pode propor alterações no modelo legal do Fust e o Congresso Nacional é soberano para
aprovar o modelo que entender mais adequado, não cabendo a este Tribunal se imiscuir nessa questão.
Mas o fato é que a principal causa da ausência de aplicação desses recursos até o momento foi a
incapacidade do governo, principalmente do Ministério das Comunicações, em definir, de forma
adequada, as políticas, diretrizes gerais e prioridades para a utilização desses recursos, conforme exige o
art. 2º da Lei nº 9.998/2000. E até mesmo em conseqüência disso, também não houve a definição dos
programas, projetos e atividades que seriam financiados com tais recursos.

19. Assim, reputo pertinentes as propostas feitas pela Unidade Técnica que são,
fundamentalmente, para que o Ministério das Comunicações, principalmente, e também para que a
Anatel, executem as ações necessárias, previstas na própria lei de criação de Fust, de forma que se
possam criar as condições para que os recursos sejam aplicados, atingindo a finalidade para a qual eles
estão sendo arrecadados. Também são adequadas as propostas de recomendações à Casa Civil da
Presidência da República, para que desempenhe um papel mais ativo nesse processo.

20. Além de alguns ajustes de redação em relação às determinações e recomendações, entendo
que o prazo de 90 dias pode ser curto para a execução das ações determinadas. Penso que um prazo de
180 dias seja mais adequado. Entretanto, considero que também devam ser fixados 30 dias para que o
Ministério apresente ao Tribunal o cronograma de execução dessas ações.
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Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao

Colegiado.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 07 de dezembro de
2005.

UBIRATAN AGUIAR
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO Nº 2.148/2005 - TCU - PLENÁRIO

1. Processo TC-010.889/2005-5 (com 1 volume e 21 anexos). Apenso: TC-007.633/2005-2
2. Grupo I – Classe – V: Relatório de Auditoria
3. Responsáveis: João Pimenta da Veiga Filho, CPF: 002.401.331-53 (ex-Ministro das Comunicações);
Juarez Martinho Quadros do Nascimento, CPF: 003.722.772-68 (ex-Ministro); Miro Teixeira, CPF:
036.902.887-20 (ex-Ministro); Eunício Lopes de Oliveira (ex-Ministro); Hélio Calixto da Costa
(Ministro); Renato Navarro Guerreiro, CPF: 257.085.207-04 (ex-Presidente da Anatel); Luiz Guilherme
Schymura de Oliveira, CPF: 810.878.107-87 (ex-Presidente); Pedro Jaime Ziller de Araújo, CPF:
320.408.228-87 (ex-Presidente) e Elifas Chaves Gurgel do Amaral, CPF: 497.040.957-91 (ex-Presidente)
4. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações-MC e Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel
5. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar
6. Representante do Ministério Público: não há
7. Unidade Técnica: Sefid
8. Advogado constituído nos autos: não há

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Auditoria Operacional

realizada no Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações – Fust, com o objetivo de
verificar que dificuldades, limitações ou barreiras impedem a aplicação dos recursos desse fundo.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das
razões expostas pelo Relator, em:

9.1. determinar ao Ministério das Comunicações, com base no art. 2º da Lei n.º 9.998/2000, que:
9.1.1. formule, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da ciência deste acórdão, as

políticas, diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações – Fust, que deverão contemplar, prioritariamente, os seguintes aspectos:

9.1.1.1. diagnóstico de necessidades de universalização de serviços de telecomunicações no Brasil
relacionados, pelo menos, aos objetivos previstos pelo artigo 5º da Lei n.º 9.998/2000;

9.1.1.2. definição de quais ações governamentais do Programa de Inclusão Digital serão
beneficiadas pela aplicação dos recursos do Fust, visando maior integração da ação governamental,
conforme prescreve o Decreto n.º 5.581/2005;

9.1.1.3. análise da relação custo/benefício de solução, que utilize recursos do Fust, para cada uma
das necessidades mencionadas no subitem 9.1.1.1 acima, considerando os seguintes aspectos:

- universo de beneficiários a serem atendidos;
- impactos distributivos que visem à redução de desigualdades sociais e regionais;
- custos e  prazos para implementação;
- indicadores de eficiência, de efetividade e de eqüidade.
9.1.1.4. priorização dos objetivos da Lei do Fust que serão atendidos, conforme prescreve o art. 5º

da Lei n.º 9.998/2000, com fundamento na análise mencionada no subitem 9.1.1.3 acima;
9.1.1.5. previsão de alocação orçamentária a cada um dos objetivos definidos como prioritários, nos

exercícios de 2006 e 2007 e nos demais em que os recursos forem aplicados;
9.1.1.6. ações e programas governamentais, constantes no PPA 2004 – 2007, que receberão os

recursos;
9.1.1.7. normas que formalizarão as metas, diretrizes gerais e prioridades de cada uma das ações e

programas referidos no subitem 9.1.1.6 acima;
9.1.1.8. elaboração, em conjunto com a Anatel, de estudos técnicos e de viabilidade econômico-

financeiros necessários para se imputar metas de universalização, relacionadas aos recursos do Fust, às
concessionárias de serviços de telecomunicações;

9.1.1.9. caso um ou mais dos incisos V, VI, VII ou VIII do art. 5º da Lei n.º 9.998/2000 estejam
contemplados na proposta mencionada no subitem 9.1.1.4 acima, considerar ainda os seguintes aspectos:

9.1.1.9.1. definição da execução físico-financeira relativa às premissas de Terminal e de Redução de
Conta;
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9.1.1.9.2. elaboração, em conjunto com a Anatel, de estudos técnicos e de viabilidade econômico-
financeiros necessários para instituição de modalidade de serviço de telecomunicações, no regime
público, relacionada a redes digitais de informação;

9.1.2. apresente ao TCU, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência deste
acórdão, cronograma de execução das ações mencionadas no item 9.1.1 acima e respectivos subitens;

9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com base no art. 2º da Lei nº
10.683/2003, com a redação dada pela Lei n.º 10.869/2004, que:

9.2.1. avalie a conveniência e a oportunidade para propor a alteração do Decreto n.º 4.714/2004,
com o objetivo de incluir o Ministério das Comunicações na Câmara de Política Social do Conselho de
Governo;

9.2.2. viabilize a programação orçamentária da proposta de aplicação dos recursos do Fust, a ser
feita pelo Ministério das Comunicações, conforme determinação feita no subitem 9.1.1.5, realizando a
interlocução necessária com os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda e com o
Congresso Nacional;

9.2.3 avalie e implemente medidas que aperfeiçoem a atuação do Ministério das Comunicações na
formulação de políticas, diretrizes gerais e prioridades para aplicação dos recursos do Fust;

9.2.4. avalie e acompanhe a atuação do Ministério das Comunicações na elaboração dos estudos e
documentos mencionados no item 9.1.1 acima, em especial quanto à integração das ações governamentais
relacionadas ao Programa de Inclusão Digital mencionado no Decreto nº 5.581/2005;

9.3. determinar à Anatel, com base no art. 4º da Lei n.º 9.998/2000, que:
9.3.1. elabore, em conjunto com o Ministério das Comunicações, os estudos técnicos e de

viabilidade econômico-financeiros necessários para se imputar novas metas de universalização às
concessionárias de serviços de telecomunicações;

9.3.2. caso um ou mais dos incisos V, VI, VII ou VIII do art. 5º da Lei n.º 9.998/2000 estejam
contemplados na proposta a que se refere o subitem 9.1.1.1 acima, elabore, conjuntamente com o
Ministério das Comunicações, os estudos técnicos e de viabilidade econômico-financeiros necessários
para instituição de modalidade de serviço de telecomunicações, no regime público, relacionada a redes
digitais de informação;

9.4. determinar à Sefid que realize o monitoramento das determinações e recomendações realizadas,
nos moldes previstos pelo art. 243 do Regimento Interno/TCU;

9.5. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam:
9.5.1. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados;
9.5.2. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
9.5.3. à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado

Federal;
9.5.4. à Comissão de Educação do Senado Federal;
9.5.5. ao Procurador-Geral da República;
9.5.6. ao Procurador da República Paulo José Rocha Júnior, da Procuradoria da República no

Distrito Federal;
9.6. arquivar os presentes autos.

10. Ata nº 48/2005 – Plenário
11. Data da Sessão: 7/12/2005 – Ordinária
12. Especificação do quórum:
12.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Marcos Vinicios Vilaça, Valmir Campelo, Walton
Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar (Relator), Benjamin Zymler e Augusto Nardes.
12.2. Auditor convocado: Lincoln Magalhães da Rocha.
12.3. Auditores presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.

ADYLSON MOTTA UBIRATAN AGUIAR
Presidente Relator

Fui presente:

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral


