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Contracapa — Pasta de Processos
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Pasta de Processos

Atenção:

(contracapa)

Esta pagina
não deverá
ser numerada
como parte
do processo.

Tipo:

'

interessado:
Origem:
Data de instauração:

Assunto:

Endereço no SlCAP:

Processo de normatização interna
Conselho Diretor
DF
16/12/2013 15:13:00

Atualização das rotinas e procedimentos para autuação e instrução de
processo, indicação de sigilo e digitalização de documentos no âmbito da
Anatel.

http://sistemas/sicap/comum/display.asp?id=4608568

Instruções:

1 — A contracapa com código de barras e um recurso opcional, e quando utilizada não deverá ser
numerada como parte do Processo;

2 - A identificação do código pelo sistema requer a utilização de um leitor ótico;
3 - O leitor deve ser posicionado a cerca de 10 centímetros do código para efetuar a sua leitura;

4 — Caso haja falha na impressão do código, verifique a configuração da impressora de acordo com as
orientações do SICAP;

5 - Sempre que necessário, uma nova contracapa pode ser impressa e anexada como página inicial do
Processo, em substituição a esta.

Data da impressão: 08/07/2014 08:52:26

http://sistemasnet/sicap/codBarras/ImpressaoCapaHTML.asp?íd=4608568
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TERMO DE AUTUAÇÃO

DATA:

'— " —'

ANATEL
16/12/2013 ”'

l.

INTERESSADO(S)
Conselho Diretor

2.

ASSUNTO
Atualização das rotinas e procedimentos para autuação e instrução de processo, indicação
de sigilo e digitalização de documentos no âmbito da Anatel.

3.

SÍNTESE DO PROCESSO

Instrução de processo para atualizar a Portaria 738/2009 e 941/2011, para que estas
tratem, além de instrução processual, de indicação de sigilo e digitalização de documentos e
processos.

VICTOR LOPES BICUDO DE CASTRO
Analista Administrativo

201390213896

04/2013

Q

INFORME

ANATEL

1.

O_Çv/02/2014

DESTINATÁRIO
Superintendente de Gestão Interna da Informação.

2.

INTERESSADO
Gerente de Informações e Biblioteca.

3.

ASSUNTO

Revisar e atualizar rotinas e procedimentos para autuação e instrução de processos,
estabelecer procedimentos para indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos
no âmbito da Anatel.

4.

REFERÉNCIAS

4.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
4.2. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012;

4.3. Lei nº 8.159, de 8 dejaneiro de 1991;
4.4. Lei nº 9.784, de 29 dejaneiro de 1999;
4.5. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
4.6. Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

4.7. Lei nº 10.406, de 10 dejaneiro de 2002;
4.8. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
4.9. Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011

4.10.Portaria nº 687, de 08 de agosto de 2012;
4.11.Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4.12.Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de 2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

5.

FUNDAMENTAÇÃO

5.1. O advento da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação — LAI), gerou a necessidade
de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida e custodiada pelo órgão
público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive constitucionais, sobre a
publicidade de tal informação, sua consolidação em um diploma legal único deixou clara a
necessidade de se aperfeiçoarem os procedimentos de tratamento da informação, a fim de
garantir que tanto as informações de fato públicas tenham desde sempre o status de
ostensividade que lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua
restrição de acesso.

5.2. A Portaria 738, de 2 de outubro de 2009, estabelece uma série de procedimentos relativos à
instrução de processos, desde sua autuação até seu arquivamento. No entanto, ela é omissa
no que diz respeito ao tratamento de documentos sigilosos, bem como aos procedimentos de
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digitalização. De fato, ainda não existe normativo interno que estabeleça procedimentos
específicos para o tratamento de informações sigilosas no âmbito operacional,
especialmente quando acostadas aos autos dos processos. A partir da entrada em vigor da
LAI, tais procedimentos passam a ser essenciais para garantir tanto a segurança das
informações que venham a necessitar de restrição de acesso, quanto a efetiva transparência
e ostensividade das demais informações. A proposta de portaria suportada por este Informe
também visa estender a todos os processos da Agência os comandos da Portaria 941, de 28
de outubro de 2011, que dispõe que os Procedimentos de Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pados) são públicos, estabelecendo a ostensividade como regra e o sigilo como
exceção.

5.3. No que diz respeito a digitalização, a partir da publicação da Portaria nº 687/2012, que
estabelece os procedimentos para a digitalização de documentos encaminhados para
deliberação do Conselho Diretor, foram desenvolvidas funcionalidades em sistemas e
rotinas operacionais para captura digital de documentos. Tais ações evoluíram
significativamente, facilitando, por exemplo, a concessão de vistas e cópias para
interessados, além da tramitação interna.
5.4. Devido ao desenvolvimento posterior, no entanto, as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº
687/2012, não abarcam todas as rotinas necessárias ou em uso para o alcance dos objetivos
da digitalização, de modo que estes procedimentos não estão sendo operacionalizados, em
sua totalidade, com base em regras institucionalizadas pela Agência. Ou seja, não existe
normativo interno que melhor oriente os servidores sobre os detalhes do processo de
digitalização, de modo que a prática encontra-se sem guarida formal, surgindo daí a
necessidade de se estabelecer critérios e procedimentos para a digitalização de documentos
da Anatel, movimento que se tornou irreversível e culminará, no momento apropriado, na
instituição do Processo Eletrônico, conforme dispõe o regimento interno da Agência.
5.5. Digitalizar processos, capturando representantes digitais em um sistema de protocolo (no
caso da Anatel, atualmente o SICAP), traz diversas vantagens para a administração, mas
demanda um trabalho bastante criterioso na averiguação de sigilo dos processos, pois, uma
vez digitalizados, a disseminação da informação por ele veiculada não encontra limites.
Logo, a exposição de informação sigilosa torna-se um risco real quando digitaliza—se
processos sem a devida averiguação e indicação de folhas sigilosas. Neste sentido, a
proposta de portaria dispõe expressamente sobre as únicas hipóteses de indicação de sigilo e
consequente restrição de acesso a documentos:
5.5.1. Classificação de segurança, conforme previsto do art. 23 da LAI;

5.5.2. Informações pessoais, conforme previsto no art. 31 da LAI, art. Sº da
Constituição Federal e em diversas leis;
5.5.3. Outras hipóteses estabelecidas em legislação específica, como, por
exemplo, art. 39 da Lei Geral de Telecomunicações (informações
estratégicas prestadas por empresas reguladas).

5.6. O texto prevê ainda outro tipo de restrição, temporária, de acesso a documentos
preparatórios, cuja divulgação poderia antecipar a ciência de decisões da Agência em
assuntos diversos. Apesar de não ser propriamente uma hipótese de sigilo, é facultado à
Agência negar acesso externo a esse tipo de documentação (ex: informes e relatórios de
fiscalização pre'vios ao Pado) baseada na eventual utilização de sua informação como
subsídio para a tomada de decisão, até que esta seja efetivada, nos termos do art. 7º, & 3º da

LAI. No entanto, o acesso público a esse tipo de documentação será garantido após a edição
do ato ou da tomada de decisão.
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5.7. Diante do exposto no item anterior, é proposta a revrsão da Portaria 738/2 tvª, quê, trara
este
proposições para organização definitiva da instrução processual de document ' '
momento de transição para o Processo Eletrônico, e está dividida em três ª;»,
mais disposições finais, a saber:
5.7.1. Capítulo I - Instrução processual — Este tema já é tratado a ual
Portaria 73 8/2009 e representado nesta proposta de revisão pelos artigos lº
a 32 e 57. Adequações de forma foram realizadas, no sentido de deixar o
texto flexível, sem, no entanto, entrar em desacordo com a Portaria

Normativa nº 5/2002—SLTI/MPOG, que estabelece as diretrizes relativas
ao tema para a Administração Pública Federal (APF). Estas adequações
tratam principalmente da atualização do conjunto de documentos de
instrução processual. Neste sentido, foram retirados do texto os modelos
de documentos e carimbos relacionados à gestão documental, devendo
estes constarem no Manual de Gestão Documental, a ser mantido pela
Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), por se tratar de instrumento
mais adequado e por refletir a estratégia de centralizar em um único
documento as diretrizes para a produção de documentos na Anatel.
5.7.2. Capítulo II - Tratamento de Informações Sigilosas — Este tema não é
tratado, em termos procedimentais, por nenhum normativo interno e está
representado nesta proposta de revisão pelos artigos 37 a 43. A Seção
destinada às disposições gerais relacionadas ao tratamento de informações
sigilosas estabelece, incialmente, a publicidade como regra e as únicas
hipóteses de restrição de acesso a processos, documentos e informações, já
citadas no item 5.5 deste Informe. A seção II deste Capítulo, focada no
procedimento de indicação de sigilo, estabelece o dever do servidor
responsável pela instrução do processo de indicar, por meio de Despacho
Ordinatório de Sigilo, quais folhas do processo são consideradas sigilosas
pela legislação, atestando, no mesmo documento, que as demais folhas do
intervalo analisado são ostensivas. O procedimento e detalhado, abarcando
a possibilidade de pedidos do interessado, recursos, múltiplos intervalos
analisados e a indicação de sigilo a documentos avulsos, não anexados a
processos.

5.7.2.1.Importante ressaltar o comando do art. 38, ê 3º, que afirma que
este procedimento (indicação de sigilo por meio de despacho) só se
aplica ao sigilo de informações pessoais ou impostos por leis
específicas (ex: Lei—Geral de Telecomunicações), não abarcando a
classificação de informações imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado (imposto pela LAI), que possui rito próprio
já detalhado pelos decretos que complementam a Lei de Acesso a
Informação.
5.7.3. Capítulo III - Digitalizaçã — Procedimentos acerca deste tema também
não eram tratados por normativos internos e estão representados na
proposta de revisão pelos artigos 44 a 55. Este Capítulo dedica-se,
inicialmente, a conceituar o procedimento de digitalização de processos,
que é diverso do conceito de processo eletrônico. A digitalização de
processos em papel gera representantes digitais que possuem o valor de
cópias, ou seja, o original em papel e' o documento com valor legal.
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5.7.3.1.0s documentos e processos produzidos e recebidos pela Agência
submetidos à digitalização serão carregados no sistema de
protocolo (atualmente, 0 SICAP), sendo a área de protocolo
responsável pela digitalização de documentos no momento de sua
entrada na Entidade. Após digitalizado pelo protocolo, O
documento deve ser tramitado com O representante digital ainda
restrito à área de destino, que, após a avaliação de sigilo, em sendo
O documento ostensivo, deve disponibiliza-lo na internet.

5.7.3.2.É instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à
GIIB, que prestará apoio a toda a Agência, bastando às áreas
tramitarem o processo para a Biblioteca, solicitando a digitalização
de um determinado intervalo. No entanto, este intervalo deve estar
corretamente instruído e conter despachos que indiquem que o
intervalo destinado à digitalização já foi objeto de averiguação de
documentos sigilosos.

5.7.3.3.. O processo físico será mantido em sua integridade, sem
apartados, enquanto a sua versão digitalizada conterá as folhas
sigilosas separadas das ostensivas, configurando apartados
sigilosos digitais, criados em conformidade com a hipótese legal
de sigilo e os interessados que podem ter acesso àquele
determinado intervalo. No volume digital ostensivo, as lacunas
correspondentes às folhas sigilosas apartadas serão substituídas por
uma folha remissiva, que indicará a folha onde se encontra o
despacho que indicou o sigilo daquele intervalo.
5.7.4. Capítulo IV — Disposições finais - Destaque para a revogação das
portarias 73 8/2009 e 941/2011.

5.8. Percebe-se, diante do exposto, que a averiguação e o tratamento de documentos sigilosos,
bem como a digitalização de maneira geral, estão intrinsecamente relacionados à prática da
instrução processual. Esta é, pois, a principal razão para que seja proposta a revisão da
Portaria nº 73 8/2009, acrescentando a seu texto básico comandos referenciados nos itens
5.7.2 e 5.7.3.

5.9. Cabe destacar, ainda, que detalhes operacionais relacionados aos procedimentos ora
propostos não devem fazer parte da Portaria, mas sim compor material de apoio a ser
preparado pela Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB). Cita-se como exemplo o art.
54, que trata da qualidade da digitalização: os aspectos técnicos da qualidade ali
referenciada (resolução, tipo de compressão) constarão de manual, sessão específica na
intranet e outros materiais que se façam necessários. Outro exemplo são orientações de
como implementar o disposto nesta Portaria no sistema de protocolo.
6.
6.1.

PROPOSIÇÃO
Submeter à Consulta Interna os procedimentos propostos na minuta de portaria anexa a

este Informe.

7.

RELAÇÃO DE ANEXOS

7.1.

Portaria 73 8/2009;

7.2.

Portaria 941/2011;
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Minuta de portaria.

I ASSINATURAS
Responsável pelo órgão elaborador

Responsável pelo órgão emissor

/

“já?

Wok——
VICTOR LOPES BICUDO DE CASTRO
Analista Administrativo - GIIB4

DESPACHO ORDINATORIO (Superintendente)
De acordo, publique-se a Consulta Inter a.

MOISÉ/ G

MALA/ã

Gerente de Inform ções/e Biblioteca

(

Data

% /02/2014
MARIA LUCI

A ADARES E SILVA

Superintendente de Gestão da Informação

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº 738, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009.

Estabelece as rotinas e os procedimentos aplicáveis
a autuação e instrução de processo no âmbito da
Anatel e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO—GERAL DA AGENCIA
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES, no uso das competências que lhe confere o alt.
166 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 6.390/2009—CD, de 16 de
setembro de 2009, que revogou o inciso II do art. 32 da Portaria nº 735, de 12 de julho de 2007,
publicada no Boletim de Serviço nº 74, de 16 de julho de 2007;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.002906/2007;

RES OLVE :
Art. lº Instituir as rotinas e os procedimentos de autuação e instrução de processo
no âmbito da Anatel.

Art. 2º Para fins desta portaria consideram-se os seguintes conceitos:

SICAP 200990163812

I — anexação — juntada, em caráter definitivo, de documento ou processo a outro

processo, ou entre documentos, na qual prevalece, preferencialmente, para referência, o registro
mais antigo;

II — apensação — juntada, em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar
ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo ou documento a sua identidade e
independência;

III — arquivamento — sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;

IV — autos do processo — conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;
V — autuação e/ou formação de processo — é o termo que caracteriza a abertura do
processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo esteja
relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;
VI — desapensação — é a separação física de processos e/ou processos apensados;

mediante

VII — desentranhamento — é a retirada de folha ou peça de um processo específico,
determinação da autoridade, produzindo o Despacho Ordinatório de

Desentranhamento;

VIII — desmembramento — é a separação de parte da documentação de um
processo, para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo o Despacho
Ordinatório de Desmembramento;

IX — despacho ordinatório — documento que expressa decisão de autoridade
competente;

X — documento instaurador — documento original que motiva a autuação de um
processo ou, na ausência deste, expede-se termo de autuação de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo;

XI — instrução — é a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem objeto da demanda ou do litígio;

XII — juntada — é a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar-se por anexação ou apensação;

XIII — juntada por anexação — é a união definitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto;

XIV — juntada por apensação — é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não;

XV — litigante de má-fé — e' todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;
XVI — peça — e' o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de
vídeo, nota fiscal, entre outros;

XVII — processo — e' o documento ou o conjunto de documentos que exige um
estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por despachos, pareceres técnicos,
anexos ou, ainda, instruções para pagamento de despesas; assim, o documento é protocolado e
autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos;

XVIII — retificação — é a correção de anexação realizada de forma indevida;
XIX — volume — cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.

Do processo de trabalho
Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número do processo
(Nupdoc), registro no Sicap e movimentação ao destinatário.

Art. 4º Os atos processuais que dependam de petição escrita podem ser remetidos
à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, sem prejuízo do cumprimento dos
prazos, desde que os originais sejam entregues até cinco dias após o término do prazo recursal.
Art. Sº Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues até cinco
dias da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.
Art. 6º O remetente e' responsável pela entrega, qualidade e fidelidade do material
transmitido.

Art. 7º Sem prejuízo de outras sanções, o remetente será considerado litigante de
má—fe' se não houver concordância entre o documento remetido por sistema de transmissão de
dados e imagens e o original do documento recebido pela Agência.

Art. 8º O processo deverá ser autuado por documento original ou cópia
legalmente autenticada por:

I — servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizando—
se do carimbo de “Confere com o original” (Anexo I, item 9); ou
II — tabelião, notário ou oficial público.

Art. 9º Somente poderá proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.
Art. 10. Quando constatado o desaparecimento ou extravio de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado pelo servidor ao seu superior imediato, devendo este
promover sua pronta apuração, por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar,
sob pena dos envolvidos responderem civil, penal e administrativamente, conforme legislação
vigente.
Art. 11. Somente a frente (anverso) das folhas de processo serão numeradas.
Art. 12. O verso de folha de processo não recebe numeração. Em caso de não
possuir conteúdo, o verso da folha de processo deve receber o carimbo “Em Branco” (Anexo I,
item 1).
Art. 13. Ao identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deverá proceder a sua renumeração, lavrando após a última
folha do processo “Despacho Ordinatório de Renumeração de Folhas de Processo”, no qual deve
explicitar o motivo da alteração e/ou correção (Anexo I, item 15).

Art. 14. Processos com peças pendentes de realização de juntada ou de
desapensação, peças desentranhadas ou peças desmembradas sem ainda terem formado novo
processo não podem ser transferidos, nem suas peças, para o Arquivo Geral. Um documento ou
processo apensado a outro somente poderá ser transferido ao Arquivo Geral após ser devidamente
desapensado, pela área detentora no Sicap do documento ou processo apensador.
Art. 15. Despachos Ordinatórios não podem ser retirados do processo e, portanto,
devem seguir a numeração das folhas do processo, sendo assinados por servidor da Anatel com a
aposição de seu respectivo carimbo funcional.

Da autuação de processo
Art. 16. O servidor da Anatel solicita a abertura do processo no sistema Sicap,
indicando documento original, previamente cadastrado no Sicap, que servirá como seu
instaurador.

Art. 17. A solicitação de abertura de processo será encaminhada, pelo Sicap, para
o protocolo daquela unidade da federação.
Art. 18. O agente de protocolo realiza as atividades de autuação conforme segue:

I — preenche a capa do processo com o nome do interessado e o assunto segundo

dados fornecidos na solicitação e apõe carimbo com o número do processo (Nupdoc); e

II — acessa o Sicap no módulo Cadastro de Processos e registra o número do
processo (Nupdoc) e encaminha a capa do processo para a área solicitante.
Art. 19. O agente de documentação recebe a capa do processo no suporte físico e
lógico e realiza as atividades de encadernação do processo conforme segue:

I — prende a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente, isto
é, os mais antigos serão os primeiros do conjunto;

II — faz a juntada, ao processo, dos documentos registrados no Sicap ou com
Nupdoc, realizando o devido registro no Sicap;
III — apõe carimbo de numeração de folhas (Anexo I, item 2), no canto superior
direito e numera as páginas em ordem crescente, rubricando-as. A capa do processo não será
numerada, sendo a folha inicial numerada com o número “1”;
IV — duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras;
V — quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
página dos autos, apõe-se um "X" sobre o carimbo a inutilizar e procedequalquer
de
numeração
se à sua renumeração e a das páginas seguintes, sem rasuras, procedendo conforme o disposto no
art. 13;

VI — quando a peça do processo estiver em tamanho reduzido, cola esta em folha
de papel branco sem causar prejuízo à informação nela presente, se houver, e apõe o carimbo de
numeração de folhas no canto superior direito do documento de tal forma que seja atingido pelo
referido carimbo;

VII —— o envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo,
devendo ser descartado, anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do
remetente, salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência; e
VIII —- após a numeração das páginas, apõe o carimbo “Conferido” (Anexo I, item
3), no verso da última folha, e registra a quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.
Art. 20. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal só terão suas peças renumeradas se a respectiva numeração não estiver correta;
na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica existente.

Art. 21. Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será feita por
intermédio de despacho no próprio documento ou, caso seja possível, em folha de despacho, a ser
incluída de acordo com a seqíiência de produção de peças no processo, utilizando—se tantas folhas
quanto necessário.

Art. 22. Utilizar somente a face da frente da folha de despacho, não se permitindo
a inclusão de novas folhas até seu total aproveitamento.

Art. 23. No caso de inserção de novos documentos no processo, inutilizar o
espaço em branco da última folha de despacho e apor o carimbo "Em Branco" no verso de todas
as folhas do despacho.(Anexo I, item 1).
Da juntada de documentos e processos

Art. 24. A autoridade da unidade organizacional, ao verificar a dependência entre
processos, entre processos e documentos ou entre documentos, e identificando a necessidade de
apensa-los ou anexa—los, despacha para que o agente de documentação realize a juntada.
Art. 25. O agente de documentação acessa o módulo correspondente no Sicap
para registro da juntada.
Art. 26. Quando se tratar de juntada por anexação, o agente de documentação
deve observar o seguinte:

I— posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;
II — retirar a capa do processo acessório, posicionando—a sob a capa do processo
principal e manter os processos em meio às duas capas, formando um único conjunto. Quando se
tratar de documento, inserir o mesmo ao final do processo principal;
III — renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento,
obedecendo a numeração já existente no principal. O processo principal manterá a numeração de
suas folhas, sendo o processo acessório ou documento renumerado e devidamente rubricado; e
IV — apor e assinar o “Despacho Ordinatório de Juntada por Anexação”, gerado
pelo Sicap (Anexo I, item 4) e empregado somente na anexação entre processos, posicionando-o
entre o processo principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
Art. 27. No caso de anexação indevida, o agente de documentação, de posse do
documento ou processo, justifica no Sicap a retificação e desfaz a anexação indevida no suporte
físico. Se anexação indevida de um processo a outro ou de documento a processo, lavra
Despacho Ordinatório de Retificação (Anexo 1, item 5), no processo principal, em substituição
ao documento ou processo retirado.
Parágrafo único. Não se aplica retificação a documento instaurador de processo.
Nesse caso, o processo deve ser cancelado para que seja tomada sem efeito a anexação indevida
do documento.

Art. 28. Quando se tratar de juntada por apensação, o agente de documentação
deverá:

I — manter superposto um processo ou documento ao outro, presos por colchetes
ou barbante;

II — manter as folhas de cada processo ou documento com sua numeração
original; e

III — lavrar o “Despacho Ordinatório de Juntada por Apensação” (Anexo I, item
6), gerado pelo Sicap, que se aplica para a apensação entre processos ou de documento a
processo, após a última folha do processo principal.
Da desapensação

Art. 29. Após a decisão final, os processos poderão ser desapensados.
Art. 30. A desapensação ocorrerá antes do arquivamento do processo.
Art. 31. O agente de documentação deve acessar o módulo de apensar/desapensar
no Sicap para o registro da ação e, no tratamento do suporte físico, realizar as seguintes ações:

1 — separar os documentos ou processos a serem desapensados;
II — lavrar o "Despacho Ordinatório de Desapensação” (Anexo I, item 7), que se
aplica somente na apensação entre processos ou de documento a processo e é gerado pelo Sicap,
após a última folha do processo principal; e
III — instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto
no art. 89, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram
apensados.
Do desentranhamento de peças

Art. 32. O agente de documentação, de posse do suporte físico do processo, deverá:
l — retirar a(s) peça(s) do processo, sendo vedada a retirada da folha ou peça
inicial do processo;
II — registrar no Sicap o desentranhamento;

III — lavrar o "Despacho Ordinatório de Desentranhamento” (Anexo I, item 13),
gerado pelo Sicap, após a última folha do processo; e

IV — em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, requerer que
este preencha e assine o “Recibo de Desentranhamento” (Anexo 1, item 14), gerado pelo Sicap, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório de Desentranhamento.
Do desmembramento de peças

Art. 33. A autoridade da unidade organizacional onde se encontra o processo
realiza despacho no sentido de se retirar folha(s) ou peça(s) de processo para formar um novo
processo.
Art. 34. O agente de documentação, de posse do suporte físico do processo, inicia

as seguintes atividades:
1 — retira a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo, sendo
vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;

Il — substitui a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado por sua(s) cópia(s)
autenticada(s), conforme disposto no art. 89, a ser(em) posicionada(s) onde se localizava(m) o(s)
original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

III — registra o desmembramento no Sicap, indicando qual das peças
desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando o Sicap gerará o
“Despacho Ordinatório de Desmembramento” (Anexo I, item 8), a ser aposto após a última folha
do processo original;
IV — procede a solicitação de autuação do novo processo com os documentos
retirados, conforme este procedimento, com nova numeração; e

V — no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas, o
agente de documentação deverá lavrar termo de autuação de processo como documento
instaurador do novo processo.
Da abertura de novos volumes

Art. 35. Os autos devem possuir em torno de duzentas folhas por volume, e a
fixação dos colchetes obedecerá à distância de cerca de 2cm da margem esquerda.
Art. 36. O agente de documentação da unidade organizacional onde se encontra
fisicamente o processo verifica os requisitos necessários para a abertura de um volume
subsequente nos processos sob sua responsabilidade. Neste caso, quando o processo contiver
número de folhas excedente ao limite especificado no subitem anterior, o agente de
documentação:
I — informa o encerramento do volume no Sicap e efetua a inserção do “Despacho
Ordinatório de Encerramento de Volume” (Anexo I, item 10) em folha suplementar,
prosseguindo a numeração. Caso, por exemplo, o processo já possua cento e oitenta folhas, e
havendo a necessidade de se incluir um documento ou processo que contenha cinquenta folhas, o
agente de documentação realiza o encerramento do volume com cento e oitenta folhas e abre um
novo volume com o referido documento de cinquenta folhas;

II — realiza a abertura de novo volume e efetua, após a capa, a lavratura do
“Despacho Ordinatório de Abertura de Volume” (Anexo 1, item 11), em folha suplementar,
obedecendo a sequência de numeração do volume anterior;

III — identifica as capas dos processos com a inscrição: “lº volume”, “2ª volume”,
etc, constando da capa do primeiro processo os números de todos os volumes abertos a partir
dele, e da capa de cada processo, o número do volume aberto subsequente;

IV — quando houver documento encadernado ou em brochura, bem como os de
grande volume, o agente de documentação, ao anexa—los ou apensa-los, cola etiqueta no referido
anexo ou apenso contendo o número do processo (Nupdoc) e, apropriadamente, a expressão
“Anexo” ou “Apenso”; e
V — anexos ou apensos que necessitem de acondicionamento diferenciado, como
mídias, mapas, entre outros, devem ser anexados ou apensados no Sicap ao respectivo processo,
mas não posicionados fisicamente dentro do processo, ficando arquivados separadamente para
evitar danos ao conteúdo informacional. Dentro do processo, o agente de documentação fará
constar guia informando a existência do registro e sua localização física.

Do encerramento de processo
Art. 37. O encerramento de processo ocorre por indeferimento do pleito,
cumprimento da solicitação e dos compromissos arbitrados ou dela provenientes, desistência do
interessado ou interrupção do processo que exceda o período de um ano, desde que causada pelo
interessado, ou ainda motivo outro, desde que devidamente justificado.
Art. 38. O agente de documentação, de porte do suporte físico do processo, realiza
as seguintes atividades:
l— acessa o Sicap e registra as informações de encerramento do processo; e

II — lavra o “Despacho Ordinatório de Encerramento de Processo” (Anexo I, item
12) como a última folha que compõe o processo.
Das disposições finais

Art. 39. Revoga-se a Portaria nº 735, de 12 de julho de 2007, publicada no

Boletim de Serviço nº 74, de 16 de julho de 2007.
Art. 40. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO AUGUSTO BARBOSA

ANEXO I — MODELOS DE DOCUMENTOS E CARIMBOS

1 — Carimbo “Em Branco”

EM BRANCO

2 —— Carimbo de Numeração de Folhas

3 — Carimbo de Conferido de Processos Autuados

ANATEL — Agência Nacional de
Telecomunicações
Nome da Unidade or-anizacional]

CONFERIDO
Processo autuado com

.............................................. folha(s).

Data ......../........../..................

Assinatura

4 — Despacho Ordinatório de Juntada por Anexação

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade or_anizacional]

DESPACHO ORDINATORIO DE

JUNTADA POR ANEXAÇÃO

Em ......./......./............. , atendendo o Despacho do(a)

................................................... , faço anexar ao presente
processo nº ......................... o(s) [processo]
nº(s) .......................................................................

5 — Despacho Ordinatório de Retificação

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade or anizacional]

DESPACHO ORDINATÓRIO

DE RETIFICAÇÃO

A(s) peça(s) de nº(s) ......................................................
foram indevidamente anexada(s) ao processo de nº
...................................................... e, portanto, retírada(s) do

processo, conforme Despacho de ...........................................

Servidor

6 — Despacho Ordinatório de Juntada por Apensação

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações

[Nome da Unidade organizacional]

DESPACHO ORDINATÓRIO DE
JUNTADA POR APENSAÇÃO

Em ......./......./............. , atendendo o Despacho do(a)

................................................... , faço apensar ao presente
processo nº ......................... o(s) [processo ou documento]

nº(s) .......................................................................

Servidor

7 — Despacho Ordinatório de Desapensação

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade or_anizacional

DESPACHO ORDINATÓRIO
DE DESAPENSAÇÃO

Em ......./......./............. , atendendo o Despacho do(a)
................................................... , faço desapensar do presente
[processo] nº ......................... o(s) [processo ou
documento](s)
nº(s) .......................................................................

Servidor

8 — Despacho Ordinatório de Desmembramento

ANATEL —— Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional]

PROCESSO Nº:

DESPACHO ORDINATORIO DE

DESMEMBRAMENTO

Folha(s)

a

por motivo de desmembramento.

9 — Carimbo de Confere com o original

ANATEL — Agência Nacional de
Telecomunicações
Nome da Unidade or_anizacional

CONFERE COM O ORIGINAL
Data: ..........l........./...............

Assinatura

retirada(s)

10 — Despacho Ordinatório de Encerramento de Volume

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicaçõea

[Nome da Unidade organizacional]

DESPACHO ORDINATÓRIO DE
ENCERRAMENTO DE VOLUME
........... dias dO mês de
procedemos ao encerramento deste
do
processo
n0
............................... , contendo
folhas,
abrindo-se em seguida O volume nº ........................

Servidor

11 — Despacho Ordinatório de Abertura de Volume

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional]

DESPACHO ORDINATORIO DE
ABERTURA DE VOLUME
Aos ........... dias dO mês de ...................... de

............ , procedeu-se à abertura deste volume
nº............... do processo nº ........................ , que
se inicia com a folha nº ...............................

Servidor

12 — Despacho Ordinatório de Encerramento de Processo

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional]

DESPACHO ORDINATORIO DE
ENCERRAMENTO DE PROCESSO
Data

/

/

Aos dias ............... do mês de ............................ de ................. ,

procedemos/lavramos o encerramento deste processo de
nº.......................... , composto por ........ volume(s) e como última
folha a de nº ............ , que corresponde a este despacho
ordinatório.

Encerramento do processo devido à (ao):

( ) Indeferimento do pleito.
( ) Cumprimento da solicitação e compromissos arbitrados ou
dela decorrentes.
( ) Desistência do interessado.
( ) Seu desenvolvimento interrompido por período superior a
um ano, por omissão da parte interessada.
( ) Outro motivo, justificado no campo abaixo:

t——ª
Para fins de vista de processo, este processo encontra-se:
( ) Liberado ao público em geral.
( ) Liberado somente para as partes que integram o processo ou
seus representantes legalmente estabelecidos.
( ) Classificado em grau de sigilo — secreto, confidencial ou
reservado.
Servidor

13 — Despacho Ordinatório de Desentranhamento

r

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional]

PROCESSO Nº:

DESPACHO ORDINATÓRIO DE
DESENTRANHAMENTO

Em
/
/
presente processo da(s) peça(s) de
número(s)

por motivo de

Servidor

faço a retirada do

14 — Recibo de Desentranhamento
T_—

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional

RECIBO DE DESENTRANHAMENTO

Eu,

CPF número
RG número
recebi a(s) peça(s) de número

desentranhadas do processo de número

Data

/

/

Assinatura:

Em caso de representante de terceiros informar abaixo
o número de protocolo dado pela Anatel à procuração:

15 — Despacho Ordinatório de Renumeração de Folhas de Processo

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade organizacional]

PROCESSO Nº:

DESPAçHO ORDINATÓRIO DE
RENUMERAÇAO DE FOLHAS DE PROCESSO

Foi realizada & renumeração do presente processo por
motivo de

Servidor

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOE "

PORTARIA Nº 941, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o acesso pelo público em geral aos
em
acostados
informações
e
documentos
Procedimento de Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pado) e dá outras providências.

DE
NACIONAL
AGENCIA
DA
DIRETOR
CONSELHO
O
TELECOMUNICACOES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art.35 do
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7
de outubro de 1997, bem como pelo art. 175 do Regimento Interno da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado na forma do anexo à Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001; e
CONSIDERANDO o teor da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública
nº 5007684—302010.404.7100/RS, no sentido de que sejam tomados públicos os Procedimentos
de Apuração de Descumprimento de Obrigação — Pados em trâmite na Anatel;
CONSIDERANDO que o Administrado tem o direito de solicitar tratamento
sigiloso de seus dados e informações, mediante justificativa fundamentada, nos termos do art. 36,
VI do Regimento Interno da Anatel, aprovado na forma do anexo à Resolução nº 270, de 19 de
julho de 2001;
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Diretor estabelecer as diretrizes
funcionais, executivas e administrativas a serem seguidas pela Anatel, zelando por seu efetivo
cumprimento, bem como deliberar na esfera administrativa sobre os casos omissos;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.023051/2011,

RESOLVE:
Art. lº Os autos de Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigação
— Pado da Anatel são públicos, em qualquer que seja a fase processual, salvo quando a
tramitação sigilosa for essencial à preservação do interesse social, da intimidade dos envolvidos,
da segurança da sociedade e do Estado, por decisão fundamentada da Anatel.

êlº Poderá ser atribuído o sigilo a determinadas informações, nos termos do
artigo 64, incisos I e II, do Regulamento da Anatel, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 1997, ou

para o fim de preservar dados que sejam protegidos pela lei ou pela Constituição Federal, sem
que isso implique em sigilo de todo o procedimento.

5 2º O sigilo a determinadas informações e documentos, constantes dos autos de
Fado, poderá ser atribuído de ofício pela Anatel ou a requerimento.

Art. 2º A ocorrência de sigilo nos autos, bem como a retirada e juntada de
documento sigiloso, serão registrados por meio de Despacho e Certidão, assinados pelo servidor
responsável, nos termos dos modelos anexos a esta Portaria.

Art. 3o As informações, dados e documentos declarados sigilosos acostados aos
Pados serão retirados ou ocultados, total ou parcialmente, do processo no momento de
encaminhamento à Biblioteca e reinseridos aos autos quando retornarem, observando—se, no que

couber, as disposições contidas no Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002.
Art. 4º O Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso a todos os
documentos do Pado, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro,
do dado ou do documento que seja fornecido.

Art. Sº Aplica-se aos Pados os critérios de vista/cópia de processos e documentos
estabelecidos em normas editadas pela Anatel, naquilo que não conilitar com o disposto nesta
Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

ANEXO IIA PORTARIA Nº 941, DE 28 DE OUTUBRO DE 2011.

ANEXO II — CERTIDÃO DE RETIRADA E JUNTADA DE FOLHA SIGILOSA

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade or anizacional]

PROCESSO Nº: ..............................................

Certidão de

Retirada e juntada defolha sigilosa

Em ......../......./............. , procedi a retirada da(s)
folha(s) de nº(s) ......................................................................
do presente processo por se tratar de documento(s)
sigiloso(s), conforme Despacho Ordinatório presente às fls.
......... deste processo.

Nome do servidor

Cargo

Em......../......./............. , procedi a juntada da(s) folha(s)
supracitadas, tendo em vista o retorno dos autos, para regular
prosseguimento do feito.

Nome do servidor
Cargo

Obs.: Esta certidão deverá ser anexada aojinal do processo
devidamente numerada conforme inciso 3 do art. 19 da
Portaria Anatel nº 738, de 2 de outubro 2009.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2014
Institui rotinas e procedimentos aplicáveis a
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigilo; e digitalização de documentos
no âmbito da Anatel, e da outras providências.

O
PRESIDENTE
DA
AGENCIA. “' NACIONAL
DE
TELECOMUNICACOES, no uso das competências que lhe confere o art 136 doRegimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29de abril de 2013; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.159, de'S de janeiroíde 1991;
CONSIDERANDOo diàposto na Lei nº 9. 784, de 29 deJaneiro de 1999,
CONSIDERANDO disposto
o
naLei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDOo disposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;
CONSIDERANDO odispostona Lei nº 10.406, de 10 deJaneiro de 2002;

CONSIDERANDO o disposto na iéiinº 12.527, de 18 de novembro de 2011CONSIDERANDOodisposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, daSecretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestao,

“

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de LogíStica e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão;

CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do

Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de

seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar os procedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agência;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.028643/2013;

RESOLVE:
Art. lº Instituir rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de
processo, indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos no âmbito da Anatel.
Art. 29 Para fins desta portaria consideram—se os seguintes conceitos:
I - Agente de Protocolo: servidor ou prestador de serviço designado para executar
as atividades de recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos;

II - anexação: juntada, em caráter definitivo, de documento ou processo a outro
processo, ou entre documentos, na qual prevalece, preferencialmente, para referência, o registro
mais antigo;
III — apensação: juntada, em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar
ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo ou documento a sua identidade e
'
independência;
IV — arquivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;
V — autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;

VI — autuação e/ou formação de processo - e' o termo que caracteriza a abertura do
processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo esteja

ANEXO I A PORTARIA Nº 941 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2011.

ANEXO I— DESPACHO ORDINATORIO DE CONCESSÃO DE SIGILO

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
[Nome da Unidade or anizacional]

DESPACHO ORDINATORIO DE
CONCESSÃO DE SIGILO
Aos........... dias do mês de ...................... de ............... ,

concedi sigilo ao documento de folhas ......... , constante
do processo nº ............................... , conforme a seguinte
fundamentação:
( ) Violação da segurança da sociedade e do Estado.

( ) Informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e
contábeis conforme previsto no art. 64 do Decreto nº 2.338 de 07 de
outubro de 1997.
( ) Intimidade dos envolvidos.
( ) Outro motivo justificado no campo abaixo:

Nome do servidor

Cargo

relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;
VII - desapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados;
VIII — desentranhamento: é a retirada de folha ou peça de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo o Despacho Ordinatório de
Desentranhamento;
IX - desmembramento: é a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo o Despacho Ordinatório de

Desmembramento;

'

X - despacho ordinatório: manifestação definero expediente, sem cunho decisório,
que promove uma providência ordinatória propulsora do processo administrativo;;
XI - documento instaurador: documento original que motiva 'a autuação de um
processo ou, na ausência deste, ex'pede--se termo de autuaçãode processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo;
XII - instrução: e' a soma de atos 'e diligências", que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser pratiCados, no cuiso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituemobjeto da demanda ou do litígio;

XIII - juntada: é a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar—se por anexação ou apensação;
XIV--juntada por anexação: é a união definitiva e irreversível de um documento a
outro, de um piocesso a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto,

XV — juntada por apensação: é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não;
XVI - litigante de má—fé: e' todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;

XVII - peça: é o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de
vídeo, nota fiscal, entre outros;

XVIII — processo: é o documento ou o conjunto de documentos que exige um
estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por despachos, pareceres técnicos,
anexos ou, ainda, instruções para pagamento de despesas; assim, o documento é protocolado e

autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos;
XIX — retificação: e' a correção de anexação realizada de forma indevida;

XX — sistema de protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência,
XXI - volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCEssUAL
.

Seção II

“

Do Processo de Trabalho
Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no sistema de protocolo .e movimentação ao destinatário.

Art. 4º Os atos processuais que dependam de petição escrita podem ser remetidos
à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, sem prejuízo do cumprimento dos
prazos, desde que os originais sejam entregues até cinco dias após o término do prazo recursal.
Art. 5ºNos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues até cinco

dias da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.
Art. 6º O remetente é responsável pela entrega, qualidade e fidelidade do material
transmitido.

Art. 7º Sem prejuízo de outras sanções, o remetente será considerado litigante de
má—fé se não houver concordância entre o documento remetido por sistema de transmissão de
dados e imagens e o original do documento recebido pela Agência.

Art. 8º O processo deverá ser autuado por Despacho Ordinatório de Instauração,
documento original ou cópia legalmente autenticada por:
I — servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou

II — tabelião, notário ou oficial público.
Art. 9º Somente poderá proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.

Art. 10. Quando constatado o desaparecimento ou extravio-de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor ao seu superior imediato,
devendo este promover sua pronta apuração, por meio de “sindicância ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolvidos responderemicivil, penal _e administrativamente, conforme
legislação vigente.
'
Art. 11. Somente o anverso (frente) das folhas de processo serão numerados.
Art. 12. O verso de folha de processo não recebe numeração. Em caso de não
possuir conteúdo, o verso da [folha de processo deve receber o carimbo “Em Branco”.

Art. 13. A0 identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deverãproceder a sua renumeração, lavrando após a última
folha do processo “Despacho ;Ordinatório de Renumeração de Folhas de Processo”, no qual deve
explicitar o motivo da alteração e/ou correção.
,.

Art. l4. Processos-.com peças pendentes de realização de juntada ou de
desapensação, peças desentranhadas ou peças desmembradas sem ainda terem formado novo
processdnão podem ser transferidos para o Arquivo Geral.
é lº Um documento ou processo apensado a outro somente poderá ser transferido
ao Arquivo Geral após ser devidamente desapensado pela área detentora do documento ou
processo apensador no sistema de protocolo.
ê 2º O disposto no caput aplica-se, inclusive, às peças anexadas ao respectivo

processo.
Art. 15. Despachos Ordinatórios não podem ser retirados do processo e, portanto,
devem seguir a numeração de suas folhas, sendo assinados por servidor da Anatel com a aposição
de sua identificação funcional.

Seção II
Da Autuação de Processo

Art. 16. O servidor da Anatel solicita, por meio do sistema de protocolo, & abertura
do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento instaurador.
Art. 17. O agente de protocolo realizará a autuação por meio de:
I - preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 16;
II — aposição de carimbo com o número de protocolo;

III — registro do número de protocolo no módulo próprio do sistema de protocolo;

IV - encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.

Art. 18. A área solicitante receberá a capa do processo no suporte físico e no
sistema de protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
"

segue:

I - prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo
os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;

II - fazer a juntada, ao processo, dos documentos registrados no sistema de
protocolo ou com número de protocolo, realizando o devido registro no sistema de protocolo;
Ill — apor'carimbo de numeração de folhas, no canto superior direito;
e

IV - numerar as páginas em ordem crescente, rubricando-as;

V - apor, posteriormente à numeração das páginas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.

& lº A capa do processo não será numerada, sendo a folha inicial numerada com o
número “1”.

5 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras.

ê 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer página dos autos, deve-se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado
e proceder-se à renumeração, sem rasuras, da página onde foi identificada a falha ou omissão e
das subsequentes, observando—se o disposto no art. 13.

& 4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente.

5 Sº Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, sem causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto carimbo de
numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que ”seja, atingido pelo
referido carimbo.
A
.»,
.,

“&

/

Art. 19. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente terão suas peças renurneradas se a respectiva nlírneração não estiver
correta, devendo-se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica existente.

«, "A Seção III
, «Da Juntada de Documentos e Processos
Art. 20. Ao "veriÍiCar—se a “dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entre documentos, e identificar-se a necessidade de apensa-los ou anexa-los,
deve—se realizar ?a juntada no, módulo correspondente'no sistema de protocolo.
Art. ,21. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser
considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus

anexosffj»
. «& lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.

5 2º Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no
sistema de protocolo.
Art. 22. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deverá ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.

& lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida.

& 2º Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no

sistema de protocolo.
Art. 23. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, observar—se—á o
seguinte:

I - posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;
II - retirar a capa do processo acessório, posicionando—a fechada antes da primeira
folha do processo principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.

III — renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal; e

IV — apor e assinar o Despacho Ordinatório de Juntada por Anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do
art. 55, e empregado somente na anexação entre processos, posicionando-o entre o processo
principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
Art. 24. No caso de anexação indevida, a retificação deverá ser justificada no
sistema de protocolo e a anexação indevida desfeita no suporte físico.
& lº O documento ou processo retirado do processo principal deverá ser
substituído por um Despacho Ordinatório de Retificação.
ê 2º Não Se aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processo deve ser cancelado para que seja tornada sem efeito a anexação indevida do documento.
Art. 25. Quando se tratar de juntada por apensação, observar-se-á o seguinte:

' I — um processo ou documento deverá ser superposto ao(s) outro(s), devendo o
conjunto ser preso por colchetes ou barbante;
II — as folhas de cada processo ou documento serão mantidos com sua numeração
original; e

III — o Despacho Ordinatório de Juntada por Apensação, gerado pelo sistema de
protocolo, deverá ser lavrado após a última folha do processo principal.
Parágrafo Unico. O despacho de que trata o inciso III aplica-se aos casos de
apensação entre processos ou entre documento e processo.

Seção IV
Da Desapensação

Art. 26. Após a decisão fmal, os processos poderão ser desapensados através do
sistema de protocolo e, no tratamento do suporte fisico, realizar as seguintes ações:
I — separar os documentos ou processos a serem desapensados;
II — lavrar o Despacho Ordinatório de Desapensação após a última folha do
processo principal; e

III — instruir os autos secundários com cópias autenticadas, cbnforme o disposto
no art. 89, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram

apensados.

'

ª

'

Parágrafo Único. O despacho de que trata o'V-inciso II sofnente aplica—se a
apensação entre processos ou de documento a processo e é gerado pelo de protocolo.
'Seção V
Do Desentranhamento de Peças
Art. 27. 'O procedimento de ,desentranhamento de peças observará o seguinte:

I. — a(s) peça(s) do processo serão retiradas, sendo vedada a retirada da folha ou

peça inicial do processo;

“

II — o desentranhamento será registrado no sistema de protocolo;
“Ill = o Despacho Ordinatório de Desentranhamento, gerado por meio do sistema
de protocolo, será lavrado após a última folha do processo; e

IV — em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deverá
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do sistema de protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório de Desentranhamento.
Seção VI
Do Desmembramento de Peças

Art. 28. Identificada & necessidade de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:

l — a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão) retiradas,
sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;
II — a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituídas por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. 89, a ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

III — o desmembramento será registrado no sistema de protocolo, indicando qual
das peças desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando o sistema de
protocolo gerará o Despacho Ordinatório de Desmembramento, a ser aposto após a última folha
do processo original;
IV - deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo;; e

V — no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,

deverá ser lavrado Termo de Autuação de Processo como documento inStaurador do novo
processo.
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 29. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes
obedecerá à distância aproximada de Zorn da margem esquerda.
Parágrafo Único. Nos casos em que quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deverá ser realizado o encerramento do volume
já autuado, com a ”manutenção da respectiva quantidade de folhas, e aberto um volume
subsequente ao qual será anexado o novo documento.
Art. 30. Identificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o
respectivo procedimento observará o seguinte:

I — o encerramento do volume será informado no sistema de protocolo e será
lavrado Despacho Ordinatório de Encerramento de Volume em folha suplementar;
II - será realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a lavratura
do Despacho Ordinatório de Abertura de Volume, em folha suplementar, obedecendo a
sequência de numeração do volume anterior;

volume;

IV — quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grande volume, deverá ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referido anexo ou apenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” ou “Apenso”.
Parágrafo Único. A folha de despacho de que trata o inciso 1 será numerada e
considerada na contagem final de folhas do volume.
Seção VIII

Do Encerramentovde Processo
Art. 31. O encerramento de processo ocorreupor indeferimento do pleito,
cumprimento da solicitação e dos compromissos arbitrados ou dela provenientes, desistência
motivada formalmente pelo interessado, ou ainda motivo outro,__ desde que devidamente

justificado.

''

..

Art. 32. Identificada a necessidade de encerramento de processo, o respectivo
procedimento observará o seguinte:
«'
l - serão registradasªno sistema de protocolo as informações de encerramento do

processo; e
II — será lavrado o'DespachoªOrdinatório de Encerramento de Processo como a
última folha que compõe o processo”. >
"

CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DE INFORMAÇÓES SIGILOSAS
Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 33. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

I - seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, passível de
classificação nos graus ultrassecreto, secreto ou reservado;
II — seja necessário para resguardar a intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
201 1;

III

- possua hipótese

legal

específica de

sigilo,

tais

como

“sigiloso”,

“confidencial”, “restrito” ou “segredo”, excetuando—se o disposto no inciso 1;

Parágrafo único. Documentos e informações que caracterizem as exceções
dispostas nos incisos I a III terão tratamento sigiloso.

.

Art. 34. Os documentos ou informações neles contidas utilizados como

fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito até a
edição do ato decisório respectivo.
Art. 35. O Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.

Art. 36. Serão objeto de portaria específica:
I - procedimentos para] classificação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 33;

II - procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantes em sistemas e soluções de tecnologia da informação.
Seção II
Das Indicação de Documentos Sigilosos

Art. 37. O seividor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.
Parágrafo único. A averiguação de que trata o caput e' obrigatória nos casos em
que o processo seja encaminhado para arquivo geral, vistas, decisão ou digitalização.

Art. 38. Após realizar a averiguação de que trata o art. 37 o servidor deverá
indicar os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório de Sigilo.

& lº Os processos poderão ter quantos despachos forem necessário

despacho poderá tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.
& 2º O despacho comporá folha própria no processo, devidamente numerada, e
tratará, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em momento anterior a sua
lavratura.
& 3o A indicação de sigilo por meio de Despacho não se aplica a informações
imprescindíveisa segurança da sociedade e do Estado nos termos do art. 23 da Lei nº 12. 257, de
18 de novembro de 2011, cuja classificação será formalizada de acordo com a referida Lei e
normas complementares, entre elas, Portaria específica citada no artigo 36, I.“ , _

Art. 39. Nos casos em que haja pedido de atribuição de sigilo ainformação
encaminhada por administrados e anexada a processo em andamento, a' gerência competente ou
equivalente expressará sua decisão a respeito do pedido por meio de Despacho Decisório.

Parágrafo único. Cabe recurso da decisão de que trata o caput, nos termos do art.
115 do Regimento Interno da Anatel. ' g;,
'
'
Art. 40. As folhasque contenham informações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo não sendo permitida a composição e
manutenção de volume físicohapartado.

Ait. 41. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no sistema de

protocolo:

”

' '

I — após anexação ao processovdo despacho de que trata o art. 38; e

= _ & ,IAI - após proferida a decisão de que trata o art. 39.
“Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios de Sigilo, estes deverão ser carimbados como "Sem Efeito", devendo ser

anexado um novo Despacho Ordinatório de Sigilo indicando os novos intervalos sigilosos.
Parágrafo único. A renumeração do processo observará o disposto nos artigos 13

e 18, & 3º.
Art. 43. Documentos avulsos, que não venham a compor processos autuados e
que devam ter seu acesso restrito em razão de sigilo, devem ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e
do respectivo destinatário.

CAPÍTULO III
DA DIGITALIZAÇÃO
Seção I

Da Digitalização de Processos
Art. 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.
ê lº Os arquivos eletrônicos resultantes, do processo de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.
& 2º O processo de digitalização complementa “as ações _convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:

1 — fidelidade e padronização do representante digital; e

II - integridade dos originais submetidos a este processo.
5 3º Osprocessos, documentos e mídias submetidos a digitalização serão
carregados no sistema de protocolo.
& “4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que deverão ser mantidos.

_ Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Inforrhaçoes e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).
Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel serão
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais carregados no
sistema de protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo.

& lº Caso a averiguação da área responsável indique a não incidência, sobre o
documento, de nenhuma hipótese legal de sigilo, a área deverá atribuir-lhe nível de acesso
irrestrito a qualquer interessado, devendo o representante digital ser disponibilizado na internet.

é 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não serão submetidos
ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, devendo ser

encaminhados diretamente ao destinatário sem violação do respectivo envelope.
ê 3º O destinatário do documento de que trata o & 2º providenciará sua
digitalização.
Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos, poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.
Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Central de Digitalização.

«

Art. 48. Os processos encaminhados ,para digitalização pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o diSposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação einstrução processual e tratamento

,,

de informações sigilosas.

A“ '

& lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deverá encaminhar .o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com
indicação das folhas que contém infomações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.
& 2º Todos os processos encaminhadbs para digitalização deverão:
I — possuir pelo menos um Despacho “Ordinatório de Sigilo, ainda que o processo
não contenha informações sigilosas,—“ox que deverá ser destacado em campo apropriado no

referido despacho.

“

A

II — comer, em sua última folha, Despacho Ordinatório de Sigilo.
' & '3º Apos a digitalização, o processo será devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:

I - validar oitrabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
desconformidades; “

II - revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os

volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.
& 4º Processos em desconformidade com o disposto no 5 2ª serão devolvidos à
área demandante.
& 5º A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante

digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
Art. 49. A versão digitalizada do processo será composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente

em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo.
Art. 50. Cada volume do processo terá seu próprio representante digital,

correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilos—as de que trata o
art. Sl.

5 lº Os arquivos de que trata o caput deverão ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo sistema de protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.
& 2º As lacunas às quais se refere o caput deverão ser preenchidas por uma folha
remissiva que indicará o número da folha onde se encontra o Despacho Ordinatório de Sigilo que

trata o respectivo intervalo.

"
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Art. 51. As "folhas sigilosas não comporão os representantes digitais dos volumes,
devendo ser digitalizadas e carregadas no sistema de protocolo em arquivos apartados sigilosos
digitais.
“

ê lº Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a apenas uma hipótese
legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.
& 2º Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no & lº.

Art. 52. E obrigatória a atualização dos representantes digitais do processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em que o processo seja encaminhado
para vistas ou decisão.

Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas deverão ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.

Seção II

Digitalização de Documentos Avulsos
Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que
possuam número de protocolo, poderão ser submetidos ao processo de digitalização.
(j lº Os representantes digitais dos documentos de que trata o caput deverão ser
carregados no sistema de protocolo, sendo-lhes atribuídos o nível de acesso apropriado.
ê 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.
ª
'
& 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,

devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
“J
folhas do documento que tiverem informação.
Art. 54. Todo documento produzido no âmbito da Anatel deverá:

I - sempre que possível, ter t'oforiginal assinado submetido ao processo de
digitalização e seu representante digital Capturado “no Sistema de protocolo; e

II - obrigatoriamente, ter sua versão eletrônica final (minuta) capturada no sistema
. ; ( ;,
&,
'
de protocolo. 4
Seção III
Do Tratamento de Mídias

.
Ait. SS.".Mídiasi produzidas ou recebidas pela Anatel serão protocolizadas
individualmente e terão seu conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão
“.zip”, que deverá ser capturado no sistema de protocolo.
ê lº Quando for parte integrante de processo, a mídia será fisicamente anexada ao
processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.
ê 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no caput e é lº do art. 48
quanto à averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos serão carregados
no sistema de protocolo em formato .PDF, devendo seguir padrões de resolução e compressão

das imagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR), combinados
com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.

Parágrafo único. Os representantes digitais , Serão capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação. *
Art. 57. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
A
dispostos no Manual de Redação da Anatel.
Art. 58. Revogam——se as Portariasnº738 de 2deoutubro de %009 e nº 941, de 28
de outubro de 2011.
f
“

Art. 59. Esta portaria entraem vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
“

Presidente
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FUNDAMENTAÇÃO
5.1. O advento da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação — LAI), gerou a necessidade
de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida e custodiada pelo órgão
público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive constitucionais, sobre a

publicidade de tal informação, sua consolidação em um diploma legal único deixou clara a
necessidade de se aperfeiçoarem os procedimentos de tratamento da informação, a fim de
garantir que tanto as informações de fato públicas tenham desde sempre O status de
ostensividade que lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua
restrição de acesso.

5.2. A Portaria 738, de 2 de outubro de 2009, estabelece uma série de procedimentos relativos à
instrução de processos, desde sua autuação até seu arquivamento. No entanto, ela é omissa
no que diz respeito ao tratamento de documentos sigilosos, bem como aos procedimentos de
digitalização. De fato, ainda não existe normativo interno que estabeleça procedimentos
específicos para o tratamento de informações sigilosas no âmbito operacional,
especialmente quando acostadas aos autos dos processos. A partir da entrada em vigor da
LAI, tais procedimentos passam a ser essenciais para garantir tanto a segurança das
informações que venham a necessitar de restrição de acesso, quanto a efetiva transparência
e ostensividade das demais informações. A proposta de portaria suportada por este Informe
também visa estender a todos os processos da Agência os comandos da Portaria 941, de 28
de outubro de 2011, que dispõe que os Procedimentos de Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pados) são públicos, estabelecendo a ostensividade como regra e o sigilo como
exceção.

5.3. No que diz respeito a digitalização, a partir da publicação da Portaria nº 687/2012, que
estabelece os procedimentos para a digitalização de documentos encaminhados para
deliberação do Conselho Diretor, foram desenvolvidas funcionalidades em sistemas e
rotinas operacionais para captura digital de documentos. Tais ações evoluíram
significativamente, facilitando, por exemplo, a concessão de vistas e cópias para
interessados, além da tramitação interna.
5.4. Devido ao desenvolvimento posterior, no entanto, as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº
687/2012, não abarcam todas as rotinas necessárias ou em uso para o alcance dos objetivos
da digitalização, de modo que estes procedimentos não estão sendo operacionalizados, em
sua totalidade, com base em regras institucionalizadas pela Agência. Ou seja, não existe
normativo interno que melhor oriente os servidores sobre os detalhes do processo de
digitalização, de modo que a prática encontra—se sem guarida formal, surgindo daí a
necessidade de se estabelecer critérios e procedimentos para a digitalização de documentos
da Anatel, movimento que se tornou irreversível e culminará, no momento apropriado, na
instituição do Processo Eletrônico, conforme dispõe o Regimento Interno da Agência.
5.5. Digitalizar processos, capturando representantes digitais em um sistema de protocolo (no
caso da Anatel, atualmente, o SICAP), traz diversas vantagens para a administração, mas
demanda um trabalho bastante criterioso na averiguação de sigilo dos processos, pois, uma
vez digitalizados, a disseminação da informação por ele veiculada não encontra limites.
Logo, a exposição de informação sigilosa torna-se um risco real quando digitaliza—se
processos sem a devida averiguação e indicação de folhas sigilosas. Neste sentido, e com o
objetivo de contribuir para a manutenção da clareza e entendimento da Lei junto aos
servidores da Agência, a proposta de portaria reproduz expressamente as três possibilidades

Fls.
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de indicação de sigilo e consequente restrição de acesso a documentos, autorizadas pela
LAI:
5.5.1. Classificação relacionada à segurança, conforme previsto do art. 23 da
LAI;

5.5.2. Informações pessoais, conforme previsto no art. 31 da LAI, art. Sº da
Constituição Federal e em diversas leis;
5.5.3. Outras hipóteses estabelecidas em legislação específica, como, por
exemplo, art. 39 da Lei Geral de Telecomunicações (informações
estratégicas prestadas por empresas reguladas).

5.6. O texto prevê ainda outro tipo de restrição, temporária, de acesso a documentos
preparatórios, cuja divulgação poderia antecipar a ciência de decisões da Agência em
assuntos diversos. Apesar de não ser propriamente uma hipótese de sigilo, é facultado ao
órgão público negar acesso externo a esse tipo de documentação (ex: informes e relatórios
de fiscalização prévios ao Pado) baseada na eventual utilização de sua informação como
subsídio para a tomada de decisão, até que esta seja efetivada, nos termos do art. 7º, & 3º da
LAI. No entanto, o acesso público a esse tipo de documentação será garantido após a edição
do ato ou da tomada de decisão, nos casos em que tal documentação não venha a possuir
uma das três restrições acima relacionadas.
5.7. Diante do exposto no item anterior, foi publicada no SACP a Consulta Interna nº 617, que
submetia a contribuições de servidores de toda a Agência proposta de Portaria Normativa,
dividida nos seguintes temas:

5.7.1. Capítulo I - Instrução processual — Este tema já é tratado na atual
Portaria 73 8/2009 e representado nesta proposta de revisão pelos artigos lº
a 32 e 57. Adequações de forma foram realizadas, no sentido de deixar o
texto flexível, sem, no entanto, entrar em desacordo com a Portaria
Normativa nº 5/2002-SLTI/MPOG, que estabelece as diretrizes relativas
ao tema para a Administração Pública Federal (APF). Estas adequações
tratam principalmente da atualização do conjunto de documentos de
instrução processual. Neste sentido, foram retirados do texto os modelos
de documentos e carimbos relacionados à gestão documental, devendo
estes constarem no Manual de Gestão Documental, a ser mantido pela
Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), por se tratar de instrumento
mais adequado e por refletir a estratégia de centralizar em um único
documento as diretrizes para a produção de documentos na Anatel.
5.7.2. Capítulo II - Tratamento de Informações Sigilosas — Este tema não é
tratado, em termos procedimentais, por nenhum normativo interno e está

representado nesta proposta de revisão pelos artigos 37 a 43. A Seção
destinada às disposições gerais relacionadas ao tratamento de informações
sigilosas reforça, incialmente, o conceito da publicidade como regra,
sendo as únicas hipóteses de restrição de acesso a processos, documentos
e informações, já citadas no item 5.5 deste Informe. A seção II deste
Capítulo, focada no procedimento de indicação de sigilo, estabelece o
dever do servidor responsável pela instrução do processo de indicar, por
meio de Despacho Ordinatório—ele—Sigile, quais folhas do processo são
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consideradas sigilosas pela legislação, atestando, no mesmo documento,
que as demais folhas do intervalo analisado são ostensivas. O

procedimento é detalhado, abarcando a possibilidade de pedidos do
interessado, recursos, múltiplos intervalos analisados e a indicação de
sigilo a documentos avulsos, não anexados a processos.
5.7.2.1.Importante ressaltar o comando do art. 38, 5 3º, que afirma que
este procedimento (indicação de sigilo por meio de despacho) só se
aplica ao sigilo de informações pessoais ou impostos por leis
específicas (ex: Lei-Geral de Telecomunicações), não abarcando a
classificação de informações imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado (imposto pela LAI), que possui rito próprio
já detalhado pelos decretos que complementam a Lei de Acesso à
Informação.

5.7.3. Capítulo III — Digitalização — Procedimentos acerca deste tema também
não eram tratados por normativos internos e estão representados na
proposta de revisão pelos artigos 44 a 55. Este Capítulo dedica—se,
inicialmente, a conceituar o procedimento de digitalização de processos,
que é diverso do conceito de processo eletrônico. A digitalização de
processos em papel gera representantes digitais que possuem o valor de
cópias, ou seja, o original em papel é o documento com valor legal.
5.7.3.1.0s documentos e processos produzidos e recebidos pela Agência
submetidos a digitalização serão carregados no sistema de
protocolo (atualmente, o SICAP), sendo a área de protocolo
responsável pela digitalização de documentos no momento de sua
entrada na Entidade. Após digitalizado pelo protocolo, o
documento deve ser tramitado com o representante digital ainda
restrito à área de destino, que, após a avaliação de sigilo, em sendo
o documento ostensivo, deve disponibilizá—lo na internet.

5.7.3.2.É instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à
GIIB, que prestará apoio a toda a Agência, bastando às áreas
tramitarem o processo para a Biblioteca, solicitando a digitalização
de um determinado intervalo. No entanto, este intervalo deve estar

corretamente instruído e conter despachos que indiquem que o
intervalo destinado à digitalização já foi objeto de averiguação de
documentos sigilosos.

5.7.3.3.0 processo físico será mantido em sua integridade, sem apartados,
enquanto a sua versão digitalizada conterá as folhas sigilosas
separadas das ostensivas, configurando apartados sigilosos digitais,
criados em conformidade com a hipótese legal de sigilo e os
interessados que podem ter acesso àquele determinado intervalo.
No volume digital ostensivo, as lacunas correspondentes às folhas

sigilosas apartadas serão substituídas por uma folha remissiva, que
indicará a folha onde se encontra o despacho que indicou o sigilo
daquele intervalo.
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5.8. Capítulo IV - Disposições finais - Destaque para a revogação das portarias 738/2009 e
941/201 1.

5.9. A proposta recebeu 30 (trinta) contribuições via sistema, abordadas no texto deste item de
forma geral e dispostas, com as referentes respostas, em anexo a este informe. Foram
enviadas mensagens eletrônicas à GIIB com contribuições que foram igualmente
consideradas para a elaboração do texto a ser submetido à análise e parecer da Procuradoria
Federal Especializada da Anatel.

5.10. Propõe—se acatar as contribuições a:

5.10.l. Prazo processual: foram recebidas diversas contribuições solicitando a
alteração da expressão “prazo recursal” para “prazo processual”. As
contribuições foram acatadas, pois os prazos não são apenas recursais.
Outra contribuição solicitou a inclusão de diversos dispositivos
relacionados ao recebimento de documentos via fax e e-mail. A
contribuição também foi absorvida, de forma que a Agência se estruturará
para receber documentos pelos meios citados, sem prejuízo aos prazos
processuais, desde que o administrado junte ao processo o original físico
em até 5 (cinco) dias. A proposta foi reajustada para que toda a parte
relacionada a este assunto seja disposta em artigo único e parágrafos,
providência que resultou em uma renumeração completa do texto.
5.102. Acatando a contribuições, foi suprimido o antigo art. 14, que tratava de
desapensação para transferência para arquivo geral, assunto específico que
eventualmente poderá ser objeto de outra proposta relativa somente ao
arquivo geral.
5.103. Foi modificado o texto do art. 17 da proposta original, para dar maior
autonomia às áreas para identificar o número do processo. Com a
padronização das capas, já existe o campo apropriado para identificação.
5.10.4. Em relação a numeração de folhas, houve flexibilização do texto original,
que previa somente o carimbo (art. 18, III). Atendendo à contribuição nº
11, foram permitidas outras formas de marcação das folhas do processo. O
inciso II (obrigação de realizar todas as operações de expediente no
sistema de protocolo) também foi modificado, ganhando redação mais
clara em relação ao cadastro no sistema de protocolo (SICAP) dos
documentos inseridos no processo.
5.105. Outra contribuição prontamente acatada é a correção de uma referência
interna, que se encontrava equivocada na proposta original (art. 23, IV).

5.106. Em atendimento à contribuição nº 17, foi inserida na redação do parágrafo
único do art. 15 da minuta inicial a obrigação de numerar e cadastrar tanto
o despacho que abre quanto o despacho que encerra os volumes de
processo. Na proposta original, a obrigatoriedade se referia apenas ao
primeiro.

5 .10.7. Na seção dedicada à análise do sigilo, foi promovida alteração do texto do
antigo art. 34 para dar maior clareza à hipótese de restrição de acesso a
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documentos preparatórios, em atendimento ao art. 7º, ij 3º da Lei de
Acesso à Informação, atendendo a contribuições recebidas por sistema e
por e-mail. O entendimento e' que esta restrição não se baseia
necessariamente na natureza sigilosa da informação objeto da restrição, e
sim no seu caráter preparatório. Foi também alterado o texto do antigo art.
46, invertendo a ordem de termos do comando para ressaltar a publicidade
das informações como preceito geral norteador das atividades da Agência.
5.108. Em relação às diversas hipóteses em que a proposta trata de inclusão de
despacho ordinatório no processo, houve alteração significativa.
Atendendo a contribuições expostas em reunião, fixou-se o entendimento
de que não cabia a uma portaria estabelecer diferenciação entre despachos,
expediente que o Regimento Interno da Anatel não adotou. Desta forma,
não existirão despachos adjetivados, como “Despacho Ordinatório de
Apensação”, ou “Despacho Ordinatório de Sigilo”. A tipologia “Despacho
Ordinatório” será mantida sem subdivisões; a diferenciação entre os
efeitos (sempre de expediente) de cada despacho se dará somente em seu
conteúdo. Cumpre informar que o Manual de Redação da Anatel manterá
diversos modelos de Despacho Ordinatório trazendo previsão de
conteúdos para diferentes efeitos de expediente (ex: indicação de folhas
sigilosas, abertura/encerramento de volume, apensação, etc).
5.11. Das contribuições enviadas via SACP, a área elaboradora da proposta propõe não acatar as
que seguem:
5.ll.l. Eliminação do Despacho Ordinatório para indicar renumeração de folhas
(contribuições 26, 27 e 28): e' necessário o registro de qualquer alteração
de forma no processo, por mais simples que esta possa parecer. O
procedimento de renumeração de folhas da proposta encontra-se aderente
à Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (item 5.2).

5.ll.2. Anexação do Aviso de Recebimento dos Correios diretamente no
processo: o procedimento mais seguro é anexá-lo a uma folha em branco
do processo, conforme o item 5.2 da Portaria Normativa nº 5, de 19 de
dezembro de 2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

5.113. Foi sugerida a retirada do inciso V do art. 18, que obriga o servidor a
atestar a correta anexação de páginas ao processo autuado pelo protocolo.
A exclusão do comando contrariaria o item 6.2 da Portaria Normativa nº
5/2012/SLTI/MPOG.

5.114. Também foi proposto pelo órgão elaborador não acatar a exclusão do
inciso II, pois este basicamente determina que as ações realizadas no
processo físico sejam retratadas no sistema de protocolo (atualmente, o
SICAF), procedimento que garante segurança, agilidade e rastreabilidade
à instrução processual no âmbito da Anatel.

sATs(

?

Fls. 2 |

Página 7 de 8 do Informe nº

? /2014-GIIB/SGI, de

/03/2014. /

5.115. Contribuições que adotam procedimentos específicos demandados por
processos particulares não foram acatadas, pois trata-se de norma geral a
ser aplicada à instrução processual de toda a Agência, negativa esta que
não impede que as áreas adotem procedimentos adicionais em seus
processos, desde que esses não contrariem comandos da portaria.
5.116. Em relação aos cinco dias para a entrega da versão original das cópias
enviadas via sistema de transmissão eletrônica (art. 4º), não foi acatada
sugestão de o prazo ser cumprido no momento da postagem, e não da
entrega, em concordância com o Parecer nº 1178/2010/PGF/PGE-Anatel.

5.11.7. Na seção que trata de análise de sigilo, algumas questões conceituais
foram abordadas para propor não acatar as contribuições nº 21 e 23. O
entendimento do órgão elaborador e' de que outras hipóteses de sigilo não
foram revogadas pela Lei de Acesso a Informação, continuando
plenamente Vigentes. Deste modo, não foram aceitas as sugestões que
refutam a indicação de sigilo (no caso de outras hipóteses legais) como
responsabilidade dos servidores da Anatel, atribuindo-a apenas às
autoridades arroladas na LAI.
5.11.8. Ainda sobre hipóteses legais de sigilo dispostas em leis diversas da LAI,
elas foram referenciadas de maneira genérica, devido ao fato de tratar-se
de legislação esparsa; não configuraria trabalho racional, tampouco
adequado ao conteúdo de uma portaria, rastrear todas as hipóteses de
sigilo e terminologias utilizadas no extenso ordenamento jurídico
brasileiro. Assim, não foram aceitas contribuições com hipóteses
específicas de sigilo: todas as hipóteses que não se referem à segurança da
sociedade e do Estado e informações pessoais recairão no gênero “demais
hipóteses legais”, que deve ser especificada no momento de sua indicação.

5.11.9. Por fim, não foram acatadas contribuições que visavam retirar da proposta
o uso do Despacho Ordinatório para a indicação de folhas sigilosas no
processo. Quando analisado de ofício (não a pedido do administrado), este
é o instrumento de expediente, não decisório, que culminará na criação do
apartado sigiloso digital. O entendimento é que o sigilo sobre documentos
(aqui entendido o sigilo de que tratam as leis específicas a que se refere o
art. 22 da LAI) deve tão somente ser indicado pelo servidor, uma vez que,
a priori, a decisão sobre o sigilo é definida pela própria lei, cabendo ao
servidor meramente verificar a sua incidência e indicar o fundamento
legal. O Despacho Ordinatório para indicação de folhas sigilosas terá
modelo mantido no Manual de Redação da Anatel, tornando simples a
indicação de folhas sigilosas, respectivo enquadramento legal e parte que
possui direito ao acesso ao documento objeto do despacho, por ser a parte
que prestou as informações, quando cabível. Ao mesmo tempo que indica
o sigilo de folhas em determinado intervalo, o Despacho Ordinatório
atestará que o intervalo foi integralmente analisado, garantindo a
publicidade das demais folhas automaticamente. Caso o Despacho
Ordinatório, de anexação obrigatória nos casos de digitalização, concessão
de vistas, transferência para arquivo geral ou encaminhamento para
decisão, não indique sigilo de folhas no intervalo por ele tratado, ele
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atestará que todas as folhas deste intervalo foram analisadas e são
ostensivas, disponíveis para acesso a qualquer interessado.
6.

PROPOSIÇÃO

Submeter à Procuradoria Federal Especializada da Anatel os procedimentos propostos na
6.1.
minuta de portaria anexa a este Informe, já modificada pelas contribuições acatadas pela área
elaboradora, para análise e parecer.

7.

RELAÇÃO DE ANEXOS

7.1.

Minuta de portaria submetida à consulta interna;

7.2.

Respostas às contribuições cadastradas no SACP;

7.3.

Quadro comparativo entre minutas;

7.4.

Minuta de portaria após contribuições.
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DESPACHO ORD I ATÓRIO (Superintendente)
De acordo, encaminhe-se à Procuradoria Federal Especializada da Anatel.

iii/030014
MARIA LUCIA V L ' A

S E SILVA

Superintendente de Gestão Interna da Informação

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXDQÇXXX DE 2014
Institui

rotinas e procedimentos aplicáveis à
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigilo e digitalização de documentos

no âmbito da Anatel, e dá_ outras providências.
O
PRESIDENTE
DA
AGENCIA
' NACIONAL
DE
TELECOMUNICACOES, no uso das competências que lhe confere o art. 136 do Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013; e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.159, dei8 de janeiro de 1991 ;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9784, de 29 dejaneiro de 1999;

CONSIDERANDO odispostonaLíei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO) o disposto na Lei nº 9,800, de 26 de maio de 1999;

CONSIDERANDO ovdisposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO o disposto na ternº 12.527 de 18 de novembro de 2011CONSIDERANDO o' disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e_Gestao,

«CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; _ :

CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do
Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de

seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;
CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar os procedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agência;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 53500.028643/2013;

RESOLVE:

-

“&

Art. lº Instituir rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de
processo, indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos no âmbito da Anatel.
Art. 2º Para fins desta portaria consideram—se os seguintes conceitos:
I - Agente de Protocolo: servidor ou prestador de serviço designado para executar
as atividades de recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos;

Il - anexação: juntada, em caráter definitivo, de documento ou processo a outro
processo, ou entre documentos, na qual prevalece, preferencialmente, para referência, o registro
mais antigo;
III - apensação: juntada, em caráter temporário, feita com o objetivo de elucidar
ou subsidiar a matéria tratada, conservando cada processo ou documento a sua identidade e

independência;
IV — arquivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso. das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;

V - autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;
VI - autuação e/ou formação de processo — e' o termo que caracteriza a abertura do
processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo esteja

relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;
VII - desapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados;

mediante

VIII - desentranhamento: é a retirada de folha ou peça de um processo específico,
determinação da autoridade, produzindo o Despacho Ordinatório de

Desentranhamento;

IX - desmembramento: e' a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo o.Despvacho Ordinatório de

Desmembramento;

'”

'

l

'

X - despacho ordinatório: manifestação de mero expediente, sem cunho decisório,
que promove uma providência ordinatória propulsora do processo administrativo;;
XI - documento instaurador: documento original que motiva —a autuação de um
processo ou, na ausência deste, expede-se termo ,de autuação 'de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo;
XII - instrução: é a soma de atos Íªle diligências que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem-objeto da demanda ou do litígio;
XIII — juntada: e' a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar—se por anexação ou apensação;
,
XIV - juntada por afiexação: e' a união definitiva e irreversível de um documento a
outro, de umprocesso a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assuntog7 “

XV — juntada por apensação: é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro,» _de um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não;

XVI — litigante de má-fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de

modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;

XVII - peça: é o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de

video, nota fiscal, entre outros;

XVIII - processo: e' o documento ou o conjunto de documentos que exige um
estudo mais detalhado, bem como procedimentos expressados por despachos, pareceres técnicos,

anexos ou, ainda, instruções para pagamento de despesas; assim, o documento é protocolado e
autuado pelos órgãos autorizados a executar tais procedimentos;
XIX — retificação: e' a correção de anexação realizada de forma indevida;

XX - sistema de protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência;

XXI — volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria. '
'

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Seção I
Do Processo de Trabalho

Art. “3º—Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no sistema de protocolo e movimentação ao destinatário.

. Art. 4º,OS«atos processuais que dependam de petição escrita podem ser remetidos
à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, sem prejuízo do cumprimento dos
prazos, desde que os originais sejam entregues até cinco dias após o término do prazo recursal.
Art. Sº Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues até cinco
dias da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.

Art. 6º O remetente e responsável pela entrega, qualidade e fidelidade do material
transmitido.

Art. 7º Sem prejuízo de outras sanções, o remetente será considerado litigante de
má-fe' se não houver concordância entre o documento remetido por sistema de transmissão de
dados e imagens e o original do documento recebido pela Agência.

Art. 8º O processo deverá ser autuado por Despacho Ordinatório de Instauração,
documento original ou cópia legalmente autenticada por:
I - servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizando—
se do carimbo de “Confere com o original”; ou

II — tabelião, notário ou oficial público.
Art. 9º Somente poderá proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
“
instrução e/ou análise de processo.

Art. 10. Quando constatado o desaparecimento ou extravio ,de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor' ao seu superior imediato,

devendo este promover sua pronta apuração por meio de “sindicância ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolvidos responderem civil, penaleadministrativamente, conforme
* «».
legislação vigente.
Art. 11. Somente o anversoigfrente) das folhas de processo, serão numerados.

Art. 12. O verso de folha de processo não recebe numeração. Em caso de não
possuir conteúdo, o verso dafolha de p'roCesso deve receber o carimbo “Em Branco”.
Art. 13.Ao identificara necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deverá proceder a sua renumeração, lavrando após a última
folha do processo “Despaclio »,Qrdinatõrio de Renumeração de Folhas de Processo”, no qual deve

explicitar o motivo daÍalteração e/ou correção.
íw'_

Art. Vl4. Processos: cbrn peças pendentes de realização de juntada ou de
desapensação, peças desentranhadas ou peças desmembradas sem ainda terem formado novo
processo não podem sertransferidos para o Arquivo Geral.

' & lº Um documento ou processo apensado a outro somente poderá ser transferido
ao Arquivo Geral após ser devidamente desapensado pela área detentora do documento ou
processo apensador no sistema de protocolo.

& 2º O disposto no caput aplica-se, inclusive, às peças anexadas ao respectivo

processo.
Art. 15. Despachos Ordinatórios não podem ser retirados do processo e, portanto,
devem seguir a numeração de suas folhas, sendo assinados por servidor da Anatel com a aposição
de sua identificação funcional.

Seção II

Da Autuação de Processo
Art. 16. O servidor da Anatel solicita, por meio do sistema de protocolo, a abertura
do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento instaurador.

Art. 17. O agente de protocolo realizará a autuação por meio de:
I - preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 16;

II — aposição de carimbo com o número de protocolo;

III - registro do número de protocolo no módulo próprio do sistema de protocolo;

IV - encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.
Art. 18. A área solicitante receberá a capa do processo no suporte físico e no
sistema de protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:
"
l - prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo
os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;
II — fazer “a juntada, ao processo, dos documentos registrados no sistema de
protocolo ou com número de protocolo, realizando o devido registro no sistema de protocolo;
lll - aporçarimbo de numeração de folhas, no canto superior direito;
IV - numerar as páginas em ordem crescente, rubricando-as;

V - apor, posteriormente à numeração das páginas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.

ê lº A capa do processo não será numerada, sendo a folha inicial numerada com o
número “1”.

é 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras.

& 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer página dos autos, deve-se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado
e proceder-se à renumeração, sem rasuras, da página onde foi identificada a falha ou omissão e
das subsequentes, observando-se o disposto no art. 13.
& 4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente.
& 5º Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, sem causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto carimbo de
numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja atingido pelo
referido carimbo.
Art. 19. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração

Pública Federal somente terão suas peças renumeradas se a respectiva numeração não estiver
correta, devendo--se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica existente.
e;:

,
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“Seção III

Da Juntada de Documentos e Processos
Art. 20. Ao (verificar—se -a dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entre documentos, e identificar-se a necessidade de apensa-los ou anexa—los,
deve——se realizara juntada no' módulo correspondente no sistema de protocolo.

Art. 21. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser
considerado o primeiro documento (mais antigo) como 0 anexador e os demais como seus
anexos., '
'
& lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,

obedecendo a cronologia dos fatos.
5 2º Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no
sistema de protocolo.
Art. 22. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deverá ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.

5 lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida.

& 2º Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no
sistema de protocolo.
Art. 23. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, observar-se-á o
seguinte:

I - posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;

II - retirar a capa do processo acessório, posicionando-a fechada antes da primeira
folha do processo principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.
lll — renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal; e

IV - apor e assinar o Despacho Ordinatório de Juntada por Anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do
art. 55, e empregado somente na anexação entre processos, posicionando-o entre o processo
principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
Art. 24. No ,caso de anexação indevida, a retificação deverá ser justificada no
sistema de protocolo e a anexação "indevidadesfeita no suporte físico.
& lº O documento ou processo retirado do processo principal deverá ser
substituído por um Despacho Ordinatório de Retificação.
ê 2º Nãoiwse aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processodeve ser cancelado para que seja tornada sem efeito a anexação indevida do documento.
Art. 25. Quando se tratar de juntada por apensação, observar-se-á o seguinte:
I — uml'pfocesso ou documento deverá ser superposto ao(s) outro(s), devendo o
conjunto ser preso por colchetes ou barbante;
ll — as folhas de cada processo ou documento serão mantidos com sua numeração
original; e
III - o Despacho Ordinatório de Juntada por Apensação, gerado pelo sistema de
protocolo, deverá ser lavrado após a última folha do processo principal.

Parágrafo Unico. O despacho de que trata o inciso III aplica-se aos casos de
apensação entre processos ou entre documento e processo.

Seção IV

Da Desapensação

Art. 26. Após a decisão final, os processos poderão ser desapensados através do
sistema de protocolo e, no tratamento do suporte físico, realizar as seguintes ações:
I — separar os documentos ou processos a serem desapensados;

II — lavrar o Despacho Ordinatório de Desapensação após a última folha do
processo principal; e
III - instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto
no art. 89, da documentação juntada ao processo principal pelo tempolem que estiveram
apensados.

Parágrafo Unico. O despacho de'ílfque trata oª'in'ciso II somente aplica—se à
apensação entre processos ou de documento a processo e é gerado pelo de protocolo.
Seção V

, — Do Desentranhamentode Peças
Art. 2720 procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:

1“ Atªlª) PºÇª(S) dº pfbçesrso serãdiretiradas, sendo vedada a retirada da folha ou
peça inicial do processo—;_

«

“

"

Il - oldesentranhamento será registrado no sistema de protocolo;

III. - o_ Despacho“ Ordinatório de Desentranhamento, gerado por meio do sistema
de protocolo, será lavrado após a última folha do processo; e
IV — em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deverá
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do sistema de protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório de Desentranhamento.
Seção VI

Do Desmembramento de Peças
Art. 28. Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:

I — a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão) retiradas,
sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;
II — a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituídas por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. 89, & ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

III — o desmembramento será registrado no sistema de protocolo, indicando qual
das peças desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando 0 sistema de
protocolo gerará o Despacho Ordinatório de Desmembramento, a ser aposto após a última folha
do processo original;

IV - deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo;; e

V - no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,
deverá ser lavrado Termo de Autuação de ProcesSo como do'cur'nento instaurador do novo

processo.

'
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 29. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes
obedecerá à distância aproximada de 2cm da margem esquerda.
Parágrafo Único. Nos casos em que quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deverá ser realizado o encerramento do volume
já autuado, com a manutenção da respectiva quantidade de folhas, e aberto um volume
subsequente ao qual será anexado o novo documento.

Art. 30. Identificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o
respectivo procedimento observará o seguinte:
I — o encerramento do volume será informado no sistema de protocolo e será
lavrado Despacho Ordinatório de Encerramento de Volume em folha suplementar;

II - será realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a lavratura
do Despacho Ordinatório de Abertura de Volume, em folha suplementar, obedecendo a

sequência de numeração do volume anterior;

III — as capas dos processos serão identificadas com a respectiva numeração de
volume;

IV - quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grande volume, deverá ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referido anexo ou apenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” ou “Apenso”.

Parágrafo Único. A folha de despacho de que trata o inciso I será numerada e
considerada na contagem final de folhas do volume.
'
Seção VIII

Do Encerramento de Processo

Art. 31. O encerramento de processo ocorre); por indeferimento do pleito,
cumprimento da solicitação e dos compromissos" arbitrados ou dela provenientes, desistência
motivada formalmente pelo interessado,/_ ou ainda motivo outro, (desde que devidamente

justificado.

'

'

Art. 32. Identificada a necessidade de encerramento de processo, o respectivo
*

procedimento observará o seguinte:

I - serão registradas no sistema de protocolo as informações de encerramento do

processo; e

A

'

II —' “será lavrado o Despacho“ Ordinatório de Encerramento de Processo como a
A
última folha que compõe'o processo.

. '. '

. CAPÍTULO 11

DO TRATAMENTO DE TNFORMAÇÓES SIGILOSAS
Seção I

.

Das Disposições Gerais

Art. 33. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

I - seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, passível de

classificação nos graus ultrassecreto, secreto ou reservado;
II - seja necessário para resguardar a intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011;
III — possua hipótese legal

específica de sigilo, tais
“confidencial”, “restrito” ou “segredo”, excetuando-se o disposto no inciso 1;

como

“sigiloso”,

Parágrafo único. Documentos e informações que caracterizem as exceções
dispostas nos incisos I a III terão tratamento sigiloso. ,

Art. 34. Os documentos ou informações neles contidas utilizados como
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito ate' a
edição do ato decisório respectivo.
Art. 35. O Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.
Art. 36; Serão objeto de portaria específica:
I — procedimentos para classificação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 33,
II - procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantes em sistemas e soluções de tecnologia da informação.
Seção II

Das Indicação de Documentos Sigilosos

Art. 37. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.
Parágrafo único. A averiguação de que trata o caput e obrigatória nos casos em
que o processo seja encaminhado para arquivo geral, vistas, decisão ou digitalização.

Art. 38. Após realizar a averiguação de que trata o art. 37 o servidor deverá
indicar os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante

preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório de Sigilo.

ê 1º Os processos poderão ter quantos despachos forem necessários e cada

despacho poderá tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.
& 2º O despacho comporá folha própria no processo, devidamente numerada, e
tratará, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em momento anterior a sua
lavratura.

& 3º A indicação de sigilo por meio de Despacho não se aplica a informações
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.257, de
18 de novembro de 2011, cuja classificação será formalizada de acordo com a referida Lei e
normas complementares, entre elas, Portaria específica citada no artigo 36, I. “_

Art. 39. Nos casos em que haja pedido de atribuição de sigilo a informação
encaminhada por administrados e anexada a processo em andamento, a gerência competente ou
equivalente expressará sua decisão a respeito dopedido por meio de Despacho Decisório.
Parágrafo único. Cabe recurso da decisão de que trata o caput, nos termos do art.
115 do Regimento Interno da Anatel.
Art. 40. As folhasque contenham informaçoes sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e
manutenção de volume físico apartado.

Art. 41. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no sistema de
1

:/

protocolo:
I — apos'anexação ao processo do despacho de que trata o art. 38; e

II - apósfproferidaa decisão de que trata o art. 39.
Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios de Sigilo, estes deverão ser carimbados como "Sem Efeito", devendo ser
anexado um novo Despacho Ordinatório de Sigilo indicando os novos intervalos sigilosos.

Parágrafo único. A renumeração do processo observará o disposto nos artigos 13

e 18, € 3º.
Art. 43. Documentos avulsos, que não venham a compor processos autuados e
que devam ter seu acesso restrito em razão de sigilo, devem ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e

do respectivo destinatário.

CAPÍTULO III
DA DIGITALIZAÇÃO
Seção I

Da Digitalização de Processos
Art. 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.

& lº Os arquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.
ê 2º O processo de digitalização complementa as ações convencionais de

tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:
1 — fidelidade e padronização do representante digital; e
II - integridade dos originais submetidos a este processo.
% 3º Os processos, documentos e mídias submetidos à digitalização serão
carregados no sistema de protocolo.
& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que deverão ser mantidos.

Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).

Art. 46.» Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel serão
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais canªegados no
sistema de protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo.
?) lº Caso a averiguação da área responsável indique a não incidência, sobre o
documento, de nenhuma hipótese legal de sigilo, a área deverá atribuir-lhe nível de acesso

irrestrito a qualquer interessado, devendo o representante digital ser disponibilizado na internet.

5 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não serão submetidos
ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, devendo ser

encaminhados diretamente ao destinatário sem violação do respectivo envelope.
& 3º O destinatário do documento de que trata o 9: 2º providenciará sua
digitalização.
Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos, poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.
Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Central de Digitalização.
Art. 48. Os processos encaminhados _,para digitalização , pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o disposto __nesta portaria, especialmente no que

diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis ã autuaçãoe instrução processual e tratamento
de informações sigilosas.

ê lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deverá encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com
indicação das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.

ê 2º Todos os processos encaminhados para digitalização deverão:
_,

:

I - possuir pelo menos um Despacho Ordinatório de Sigilo, ainda que o processo
não contenha informações;“ísigilosas,'o_ que deverá ser destacado em campo apropriado no

referido despacho.

«

»

n - conter, ein-sua ultimafollia, Despacho Ordinatório de Sigilo.
ªê “39 Após a digitalização, o processo será devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:

I — validar o'trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
desconformidades;

II - revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.
ê 4º Processos em desconformidade com o disposto no & 2º serão devolvidos à
área demandante.
5 Sº A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante

digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
Art. 49. A versão digitalizada do processo será composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e

por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido olcarimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo.

Art. 50. Cada volume do processo terá seu próprio representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o

art. 51.
Q lº Os arquivos de que trata o caput deverão ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo sistema de protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.
?) 2º As lacunas às quais se refere o caput deverão ser preenchidas por uma folha
remissiva que indicará o número da folha onde se encontra o Despacho Ordinatório de Sigilo que
trata o respectivo intervalo.
'
Art. 51. As folhas sigilosas não comporão os representantes digitais dos volumes,
devendo ser digitalizadas e carregadas no sistema de protocolo em arquivos apartados sigilosos
digitais.
& lº Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a apenas uma hipótese

legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.

é 2º Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no é lº.
Art. 52. E obrigatória a atualização dos representantes digitais do processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em que o processo seja encaminhado
para vistas ou decisão.

Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas deverão ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.

Seção II

Digitalização de Documentos Avulsos

Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que
possuam número de protocolo, poderão ser submetidos ao processo de digitalização.

ê lº Os representantes digitais dos documentos de que trata o caput deverão ser
carregados no sistema de protocolo, sendo-lhes atribuídos o nível de acesso apropriado.
ê 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
"
"
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.
& 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.
.

Art. 54. Todo documentol'p'roduzido no âmbito da Anatel deverá:
I - sempre que possivel, ter-«“o, original assinado submetido ao processo de
digitalização e seu representante” digital capturado no Sistema de protocolo; e
II - obrigatoriamente, ter sua versão eletrônica final (minuta) capturada no sistema

de protocolo.
Seção III
Do Tratamento de Mídias

> Art. 55. Mídias produzidas ou recebidas pela Anatel serão protocolizadas
individualmentene terão Seu conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão
“.zip”, que deverá ser capturado no sistema de protocolo.
& lº Quando for parte integrante de processo, a midia será fisicamente anexada ao
processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.
& 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no caput e é lº do art. 48
quanto à averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos serão carregados
no sistema de protocolo em formato .PDF, devendo seguir padrões de resolução e compressão
das imagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR), combinados

com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.

Parágrafo único. Os representantes digitais serão capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação.

Art. 57. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.
Art. 58. Revogam-se as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009 e nº 941, de 28
de outubro de 2011.
Art. 59. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente

" M“ T- Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL

i—Dªtªí 1870272014 10-49 16

Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública - SACP

'ANATEÁ ]
gr.-...a; ,

_ _
Total de Contrlbulçõesz30

Relatório de Contribuições Recebidas

_ .__.:“:_“:_.__.__.. _ ___-N mmm—...,...“

WW.._.W,__...,_____ ___—___..____-.__ ._. ,

___—___...—

CONSULTA INTERNA Nº 617

., .....“

W. .,... W.. ,. W ... ,-. . .,.

«,

”.“ ”...»—,.. “N,.“ ”www.—w.. W..-..,,._...._.. " www-owªh, _

..“. W “mw,“ ““_w

.. ...A _,

..,...

, ...» ,“ . ”,“. * ”.. ,,.W 1

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWJ

ÉItem

Art 4º

'iAH 4 Os atos processuais que dependam de petição escrita podem ser remetidosa Agência por sistema de
Ítransmissão de dados e imagens, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, desde que os originais sejam
! entregues até cincodias apóso términodo prazo recursal.
J
g

l
%
|

Contribuição Nº: 1

ID da Contribuição:1 69924
WWWWWWW,WÉW
_WWWWW,
-WWWWWWWWWWWW

LILIAN PALMA BARBOSA
[Autor da Contribuição:íKATIA
)

07/02/2014 11:25:30

l Data da Contribuição:

(» w....ww_______._

__W

W

W_

ªl
j

WWWJ

Art. 4 Os atos processuais que dependam de petição escrita podem serremetidos
à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, sem prejuízo dos
, .
,
.
, .
.
. . .
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prazo PROCESSUAL.

i
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Sugiro a substituição de recursal para processual, pois os prazos com fluência
Justificativa: não se limitam aos recursos. Exemplo disto é o prazo para Alegações Finais (art.
382, 3. do Regimento Interno).
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.Novo texto:

!
Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita
podem ser remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens,
inclusive fax e e-mail, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, com valor de
Proposta. cópias.

5 1o Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e
imagens.

'

& 2º Caso o termo final do prazo a que se refere o caput rem%

'

Esobre um dia em que não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade
Descentralizada correspondente, será considerado como termo final o próximo
dia útil.

[

& 3º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no
prazo previsto no êlº, serão considerados como não praticados os atos
processuais encaminhados por fax ou mensagem eletrônica.

,

& 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último
dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, será considerada

intempestiva.

|
;

5 5º A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de
transmissões efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nest,
Portaria.

ê 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que
gse refere este artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material
transmitido.

& 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do
documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,
inclusive os anexos.
l

:

ê 8º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado
será considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o orgna
remetido pelo fac-símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na

Agência.

ê 9º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput]
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio
eletrônico da Agência.
êlOº Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverão
ser enviados aos respectivos destinatários devidamente cadastrados, com
número de protocolo, data e hora do recebimento e, se possível, com seu

representante digital carregado no sistema de protocolo.
1
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Na forma proposta, da a entender que a remessa de petição via sistema de
transmissão de dados e imagens limita—se a situações de recurso administrativo,
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quando, na verdade, essa prática é extensível a qualquer ato processual, a
exemplo dos judiciais regulados pelaLei n. 9. 800 / 99.
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Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita
podem ser remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens,
inclusive fax e e-mail, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, com valor de
cópias.
ê lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e
imagens.
5 2º Caso o termo final do prazo a que se refere o caput recaia
sobre um dia em que não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade
Descentralizada correspondente, será considerado como termo final o próximo
dia útil.
Proposta:

5 3º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no
prazo previsto no êlº, serão considerados como não praticados os atos
processuais encaminhados por fax ou mensagem eletrônica.

5 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último
[dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, será considerada
].
i mtempestiva.

I

5 Sº A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de
transmissões efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta
Portaria.

& 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que
se refere este artigo e' responsável pela qualidade e fidelidade do material

transmitido.

__ _ __ _ _ _

&

ê 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do

:

______.

__ __

__

_
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___,

documento enviado por fax ou mensagem eletrônica afim dese atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,!
'inclusive os anexos.
8º Sem Pre'uízo
de outras san 9 ões, a conduta do administrado
]

será considerada de má-fé, caso não haja perfeita concordância entre o original
tremetido pelo fac—símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na
Agência.
& 9º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio
eletrônico da Agência.

êlOº Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverà
ser enviados aos respectivos destinatários devidamente cadastrados, com
número de protocolo, data e hora do recebimento e, se possível, com seu

representante digital carregado no sistema de protocolo.
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J
[w-..—w.-....—
_
Sugiro acatar.
1
Novo texto:

Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita
podem ser remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens,
Éinclusive fax e e-mail, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, com valor de
Proposta: &cópias.

l
ª lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e
imagens.
1

& 2º Caso o termo final do prazo a que se refere o caput recaia

%%
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sobre um dia em quenão
haja expediente na Sede da Agência ou Únidadel
:
«
Descentralizada correspondente, será considerado como termo final o próximo,'
]
dia útil.

ê 3º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no
prazo previsto no êlº, serão considerados como não praticados os atos;
processuais encaminhados por fax ou mensagem eletrônica.

ê 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último
ªdia do prazo, porém _]á fora do horário de expediente, será consrderada
' intempestiva.
!

%

& 5º A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de
transmissões efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta
Portaria.

& 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que
se refere este artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material
Çtransmitido.
ê 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do
documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,
!inclusive os anexos.

5 Sº Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado
será considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o original
remetido pelo fac-símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na [
Agência.
5 9º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio
|eletrônico da Agência.

.

êlOº Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverão
ser enviados aos respectivos destinatários devidamente cadastrados, com
número de protocolo, data e hora do recebimento e, se possível, com seu

representante digital carregado no sistema de protocolo.
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Art. 4 Os atos processuais que dependam de petição escrita podem ser remetidos
à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, sem prejuízo do
cumprimento dos prazos, desde que os originais sejam entregues até cinco dias
após o término do prazo recursal. ] Nos atos não sujeitos a prazo, os originais
deverão ser entregues até cinco dias da data de recepção do material remetido
por sistema de transmissão de dados e imagens. 2 Na hipótese de não ser
efetivada a entrega dos originais no prazo previsto no 1 , serão considerados
como não praticados os atos processuais encaminhados por fax ou mensagem
eletrônica. 3 A petição enviada via fax no último dia do prazo, porém já fora do
horário de expediente, será considerada intempestiva. 4 A Anatel poderá praticar
atos de sua competência à vista de transmissões efetuadas na forma deste artigo,
sem prejuízo do disposto nesta Portaria. 5 O interessado que fizer uso do sistema
de transmissão a que se refere este artigo é responsável pela qualidade e
fidelidade do material transmitido. 6 Deve ser juntado aos autos do processo
Contribuição:
lcópia do documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar
sua fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,
inclusive os anexos. 7 Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do
administrado será considerada de má-fé, caso não haja perfeita concordância
entre o original remetido pelo fac-símile ou mensagem eletrônica e o original
entregue na Agência. 8 A mensagem eletrônica referida no caput deverá conter,
no campo Assunto , o texto Petição Eletrônica , trazendo em anexo os arquivos
com as imagens de cada página do original de uma única petição escrita,
digitalizadas por scanner no formato JPG, que poderão ser reunidos em um
único arquivo no formato Adobe PDF. 9 O encaminhamento de documentos
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio
eletrônico da Agência. 10 O Protocolo da Anatel deverá cadastrar o documento,
digitalizá—lo, apor carimbo com a data e hora do recebimento e enviar à área

|

,

,

ª competente.
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Na ocasião da 717 Reunião do Conselho Diretor, realizada em 17 de outubro del
2013, o Colegiado sinalizou a intenção de normatizar o recebimento (1
documentos por sistema de transmissão de dados e imagens no âmbito da
Anatel, com a consequente adequação da Portaria n 734, de 12 de julho de 2007.
Desse modo, faz-se necessária a inclusão de outros comandos não inseridos na

proposta apresentada pela área técnica, com vistas a normatizar o tema na
Agência. De início, sugiro que os arts. 5 , 6 e 7 , por se tratarem de
Justificativa:
desmembramentos do caput, passem a constar como parágrafos do art. 4 .
Ademais, a luz dos princípios constitucionais da legalidade e do contraditório e
?
da ampla defesa, bem como com vistas a facilitar o acesso do interessado ao
processo administrativo, proponho a inclusão de parágrafos contendo i)
procedimentos sobre juntada e digitalização do documento enviado via fax; ii)
possibilidade de envio via e-mail; iii) permissão para a prática de atos de
competência da Anatel com base em documentos enviados via fax.
("'“““MWW'M'T—T"“"“”
Sugiro acatar em parte.
Proposta:
Novo texto:

Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita
podem ser remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens,
inclusive fax e e—mail, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, com valor de
cópias.
ê lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
ida data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e
imagens.

%
ê 2º Caso o termo final do prazo a que se refere o caput recaia
ãsobre um dia em que não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade
Descentralizada correspondente, será considerado como termo final o próximo

idia útil.
é 3º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no
prazo previsto no êlº, serão considerados como não praticados os atos
processuais encaminhados por fax ou mensagem eletrônica.
& 4º A manifestação enviada Via mensagem eletrônica no último
dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, será considerada
intempestiva.

5 5º A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de
transmissões efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta
Portaria.
5 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que
se refere este artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material
transmitido.

& 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do
documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,
inclusive os anexos.
i

5 8º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado
será considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o original
remetido pelo fac-símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na
Agência.

& 9º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio

+

eletrônico da Agência.

i

êlOº Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverão
ser enviados aos respectivos destinatários devidamente cadastrados, com

%ànúmero

de protocolo, data e hora do recebimento e, se possível, com seu

representante digital carregado no sistema de protocolo.

Item não acatado:

!“

8 A mensagem eletrônica referida no caput deverá conter, no campo Assunto ,

o texto Petição Eletrônica , trazendo em anexo os arquivos com as imagens de
cada página do original de uma única petição escrita, digitalizadas por scanner
no formato JPG, que poderão ser reunidos em um único arquivo no formato

iAdobe PDF.”
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Contribuição:íRetirar & palavrarecursal.

l

Nem todos os prazos nos processos são recursais, existem prazos para
apresentação de pedidos de informação. Existem também prazos para
Justificativa:
apresentação de propostas, no caso dos processos de licitação, que não se
;confundem com apresentação de recursos.
Fugiroacatar.
Novo texto:

Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita
podem ser remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens,
inclusive fax e e—mail, sem prejuízo do cumprimento dos prazos, com valor de
cópias.
Proposta:

ª lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
da data de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e
imagens.

& 2º Caso o termo final do prazo a que se refere o caput recaia
sobre um dia em que não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade
Descentralizada correspondente, será considerado como termo final o próximo
dia útil.
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& 3º Na hipótese denão ser efetivada a entrega dos originais “nó '
prazo previsto no êlº, serão considerados como não praticados os atos
processuais encaminhados por fax ou mensagem eletrônica.
ê 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último
dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, será considerada
intempestiva.
& 5º A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de
transmissões efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta
Portaria.

& 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que
se refere este artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material
transmitido.
5 7ª Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do
documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, que devem ser idênticos,
inclusive os anexos.
5 Sº Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado
lserá considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o original
lremetido pelo fac-símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na
Agência.

& 9º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput
somente poderá ser feito para o endereço eletrônico ou fax informado no sítio
eletrônico da Agência.
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êlOº Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverão
ser enviados aos respectivos destinatários devidamente cadastrados, com
número de protocolo, data e hora do recebimento e, se possível, com seu
representante digital carregado no sistema de protocolo.

Item: Art. 13

ÉAI'l. 13 Áo identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração“de folhas de um processo, o
Íservidor deverá proceder a sua renumeração, lavrando após a última folha do processo Despacho
;Ordinatório de Renumeração de Folhas de Processo, no qual deve explicitar o motivo da alteração e/ou
- correção.
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! Data da Contribuição: %14/02/2014 14: 18: 14
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iArt13. Ao identificaranecessidade de alteração e /oucorreção na numeração
l
de folhas de um processo o servidor deverá proceder a sua renumeração. No
l
:
Contribuição: caso de serem renumeradas mais de dez folhas, deverá ser lavrado, após a última
folha do processo, Despacho Ordinatório de Renumeração de Folhas de
Processo, no qual deve explicitar o motivo da alteração e / ou correção

("___w.._..____, ___ __
Lavrar um Despacho de Renumeração para pequenas alterações não e' uma
prática eficiente se analisado o cotidiano de trabalho processual. O objetivo de
Justificativa: um Despacho de Renumeração é garantir a integridade processual. Se utilizado
para alterações pontuais, torna-se prática burocrática e geradora de custos
materiais desnecessários.
':

Sugironão acatar.
A inclusão do Despacho Ordinatório que indique renumeração de folhas se fab
necessária para explicitar o motivo da alteração e/ou correção que fora feito no
Proposta:
processo, Este procedimento está previsto no item 5.2 da Portaria Normativa nº
5, de 19 de dezembro de 2002 da Secretaria de Logística do Ministério do
Planejamento SLTI
Item: Art. 14
[

-_. __.___________.

_________ ___ ___. ___

_____

__

Art. 14. Processos com peças pendentes de realização de juntada ou de desapensação, peças
idesentranhadas ou peças desmembradas sem ainda terem formado novo processo não podem ser
|transfer1dos para o Arquivo Geral.
I

1 Um documento ou processo apensado a outro somente poderá ser transferido ao Arquivo Geral após ser
Ídevidamente desapensado pela área detentora do documento ou processo apensador no sistema de
:protocolo.

'2 O disposto no caput aplica—se, inclusive, àspeças anexadas ao respectivo processo.
'í__,___..
__ ______-______ - __ __ ______._
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Contribuição:íRetirada do 1.
J
[___—_ _ ___ .“_.— _ _.“
______ __
_
__
_____
í“Muitas informações relevantes do processo apenso estarão apenas no apensador.
No caso de desapensá-lo, a área será obrigada a copiar essas informações do
Justificativa:
.
,
.
:
. .
_
apensador e Junta-las aos apensos, gerando custos exorbitantes a Admlnlstraçao
(e que não seriam necessários no caso dos processos permanecerem juntos).

Proposta
[0 Art 14 fora suprimido desta minuta de Portaria por se tratar de assunto a ser
ltratado em outra portaria que trate das regras de arquivamento geral.
___.

_

___.

____,.._.

_

__

___.

_, ___—___..-

_

___

_

_J

&
?I

______

_

Contribuição Nº: 8
_. _______._______
_
_

_ _ __ _, __ __ __ _

ID da Contribuição: 70053
Autor da Contribuição: LEANDRO SDUZA COSTA
“___
___
_.__________ _.__________,_ ________ __________._
; Data da Contribuição: 14/02/2014 2l:05: 07

l

Contribuição: ;Eáêiu'sãáã(&&Érí. &&” M” '

,"
'
<
:
í"
É

»

"MW

-

__ ___ __ __
___-...__-___ _.-__________.-___.__.____________ __
__
__
[Caso a proposta de desapensamento dos processos findos seja mantida, a área
J st'f'cativaº responsável será obrigada a instruir os autos secundários com cópia de TODA A
u 1 l
' DOCUMENTAÇAO juntada ao processo principal, gerando retrabalho e
desperdício de recursos públicos.
_]
. _. _ WML ._.- ___ _ ___ __
__
______ __ _ ________ _,_______ ________-_________.__-__ __ ___, _
Pro osta 0 Art 14 fora suprimido desta minuta de Portaria por se tratar de assunto a ser
p
tratado em outra portaria que trate das regras de arquivamento geral.

Item Art.17
i

|Art l7. O agente de protocolo realizará a autuação por meiode:
|'I — preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto, segundo dados fornecidos
na solicitação de que trata o art. 16;
|

.

_

.

,

à II - ap031çao de carimbo com o numero de protocolo;

III - registro do número de protocolo no módulo próprio do sistema de protocolo; e
! IV - encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.
Í" _ _ _______ ___________,_ __ ______________ ___.________ ___.____-_ _.
_____ ___ ,_________ __ ______________ __
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protocolo, algumas utilizam etiquetas para isto.
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irArt. 17 II - Não são todas as unidades que usam carimbar o número do
.
.
Justificativa:

ª
,
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Contribuição: Art. 17II- aposição de carimbo ou etiquetagem com o número de protocolo;
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Sugiro acatar.

Wi

Proposta: Novo texto.

í
?
Item: Art. 18

II— aposição do respectivo número de protocolo, disposto em
capadoprocesso;
campo apropriado na
;*

'Art. 18 A área solicitante receberá a capa do processo no suporte físico e no sistemade protocolo,
devendo iealizar as atividades de encadernação do piocesso confOime segue:
|

1

ªl - prender a capa do processo, Juntamente com toda a documentação, utilizando colchetes ou bailarinas,
! obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo os primeiros do conjunto e os
mais recentes, os últimos;

ªll - fazer a juntada, ao processo, dos documentos registrados no sistema de protocolo ou com número de
! protocolo, realizando o devido registro no sistema de protocolo;

!| III- apor carimbo de numeração de folhas, no canto superior direito;
&
.-IV numerar as páginas em ordem crescente, rubricando--;as

ii

-apor, posteriormente à numeração das páginas, o carimbo Conferido, no verso da última folha, com o
registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo, quando da sua autuação.

!
!'l A capa do processo não será numerada, sendo a folha inicial numerada com o número 1.
|

|2 Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a mesma numeração
!|diferenciada com letras, e nem rasuras.
I

I

!3 Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de numeração de qualquer
i página dos autos, deve--se apor um X sobre o carimbo a ser inutilizado e proceder-s—e à renumeração, sem
|rasuras, da página onde foi identificada a falha ou omissão e das subsequentes, observando--se o disposto
Inoart.13.

54 Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0 envelope que encaminha a
ªcorrespondência não será peça do processo, devendo ser descartado, anotando-se as informações
: necessárias, referentes ao endereço do remetente.

!
! Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel branco, sem causar prejuízo.
5
informação nela presente, devendo ser aposto carimbo de numeração de folhas no canto superior direito do
I
' documento, de tal forma que seja atingido pelo referido carimbo.
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6Avisos de Recebimento (ARS) com i—nformã—çge—s—ng dois lados poderão ser
.
Contribuição:

furados e anexados diretamente ao processo.
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Além do enorme tempo que se gasta colando ARS em folhas para serem
Justificativa: anexados ao processo, os ARs contêm informações nos dois lados: dados
sobre o destinatário e número de tentativas de entrega pelos Correios.
Proposta: Sugiroílíão—Ãcatar. __
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J

O item 5 desta Portaria está em conformidade com o item 5.2 da Portaria
Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002 da Secretaria de Logística do
Ministério do Planejamento — SLTI.
O texto informa que a informação deve ser preservada em seu anverso e verso
quando o documento o possuir. O intuito de acrescentar a folha branca
carimbada é paraqueodocumento não se solte do processo.
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Art. 18 III - apor carimbo, ou outro recurso que permita, de numeração de

ContribUÍçãO- folhas, no canto superior direito;
Art. 18III— Há de se prever outras formas de numerar que nãosomente atravési
Justificativa:

xde carimbo como J'á ocorre.

1

Sugiro acatar.

l

Novo texto:

Proposta:

III — apor carimbo ou marcação no canto superior direto em todas as
folhas inseridas no processo;
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II - fazer a juntada, ao processo, dos documentos registrados no sistema de
Contribuição: protocolo ou com número de protocolo, realizando o devido registro no sistema
de protocolo, anexando esses documentos ao número do protocolo do processo. I
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ll- fazer a juntada, ao processo, dos documentos registrados no sistema de
protocolo ou com número de protocolo realizando o devido registro no sistema
de protocolo; Na minha leitura, esse inciso fica dúbio quanto ao que deverá ser
Justificativa:
feito, uma vez que realizando o devido registro refere--se a fazer o quê? Acho
que seria importante reforçar que todos os documentos juntados ao processo!
«devem ser anexados ao processo.
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Sugiro Acatar
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Novo texto:

11— fazer ajuntada no sistemade protocolo de todos os documentos que foram
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!fisicamente inseridos ao processo.
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!RETIRADA DO incisom
V. (V—apor, posteriormente a numeração das páginas,0
Contribuição: carimbo Conferido, no verso da última folha, com o registrado da quantidade de
folhas ou peças inseridas no processo, quando da sua autuação.)
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Trata-se de uma prática burocrática e incoerente com a realidade de contenção
de gastos vivenciada pela Administração Pública. Criar a necessidade deste
Justificativa:
novo carimbo não trará qualquer benefício à informação processual, apena!
custos exorbitantes à Administração.
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O carimbo está previsto item 6.2 da Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro
de 2002 da Secretaria de Logística do Ministério do Planejamento — SLTI. Este
,
,
.
Pro osta:
p
procedimento e usando quando o protocolo autuar o processo e tambem efetuar
a juntada de outros documentos. Este procedimento e' comum em sistemas de
GED- gestão eletrônica de documentos, devendo a área atestar se foram feitas
todas as anexações corretamente.
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Justificativa:

Não acredito que algum servidor fará isso. Dessa forma, melhor não constar na
norma.
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Sugiro Não Acatar.

Basicamente o item quer dizer que se o documento for anexado fisicamente a
outro ou a um processo, esta anexação deverá ser feita também no sistema de
!protocolo. Ele será reformulado Visando melhor entendimento.
Os sistemas de rastreio de documentos e processos tem a função primordial de
Proposta:
localizar frsicamente o documento e processos cadastrados nele. Se um
documento for confeccionado, mas não for cadastrado no sistema de protocolo,
este não terá rastreio.
Se o um documento for anexado fisicamente, mas não for também anexado no

sistema de protocolo, este documento terá seu rastreio quebrado e, caso seja
necessária suabusca, esta não será possível.

Item: Art. 22
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Art. 22. Para efetuara juntada de documento a processo, odocumento deverá ser inserido aofinal do %
.processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica do processo.
, 1 Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a cronologia dos fatos deverá
ser obedecida.

2 Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no sistema
de protocolo.
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iApos a anexação física de documento externo em PADO, deve serpostonoJ
Contribuição: processo um despacho, que pode ser por carimbo padronizado, na última folh a
certificando da juntada do documento.
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Esse procedimento evita dúvidas sobre a tipo, data, origem do documento e o
local exato dele no processo, pois a parte interessada pode apresentar vários
Justificativa: documentos semelhantes em datas diversas, 0 que causa confusão, pois mesmo
havendo registro no Sicap é bom ter o registro no processo para mais rapidez de
consulta.
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iSugiro Não Acatar.
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?O procedimento correto é ao chegar um documento na área (interno ou externo)
àque seja parte integrante de um processo, este documento deverá ser recebido no
sistema de protocolo (hoje o Sicap) e anexado ao respectivo processo. Após
Proposta: anexação, o sistema de protocolo permite a consulta na tela de cadastro deste
%documento aos campos: tipologia, entidade produtora, data do documento,
]assunto, quantidade de folhas, quem recebeu o documento, dia e hora da entrada
ldele na área, quem o anexou e quando se seu sua anexação.
A critério da área, podem ser inseridos outros controles ou marcações no
?processo a fim de facilitar sua devida instrução.
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Item Art 23

Art. 23. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, observar---sea o seguinte:

I — posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;
II - retirar a capa do processo acessório, posicionando-a fechada antes da primeira folha do processo
principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser anexado a este principal,
. formando assim um único conjunto.

ÉIII— renumerar e rubricar as folhas do processoacessório ou do documento, dando sequênciaà numeração

1

1

ª já existente no principal; e

l
ª IV — apor e assinar o Despacho Ordinatório de Juntada por Anexação, gerado por sistema ou confeccionado ª
iseguindo o modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do art. 55, e empregado somente na
ª anexação entre processos, posicionando-o entre o processo principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo
: anexado(s).

ª
'
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Art. 23 IV— Quando citado
“ .nos termos do art. 55. .. esta se referindoaestal
Contribuição: portaria ou ao manual de redação porque o art. 55 desta trata de Mídias e <
Manual de redação não foi editado por artigos.
ª

ãArªtª23 IV— Ouando citado.. .nos termos do art. 55... está se referindo a estai
Justificativa: ªportaria ou ao manual de redação porque o art. 55 desta trata de Mídias e o
WªManual de redação não foi editado por artigos.
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Acatar
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[Novo texto:
IV - apor e assinar o Despacho Ordinatório que proceda apensação,
Proposta. gerado por sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponível no Manual

4

de Redação, nos termos do art. 57, e empregado somente na anexação entre
ªprocessos, posicionando-o entre o processo principal e o(s) acessório(s) que
ªestá(ão) sendo anexado(s).
ª
i

ItemºArt 30

ª,...____W_.

_W,

,. W, ,.

W, _... __ __ Wi

ª.Art 30.1dentificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o respectivo procedimento
ªªobservará o seguinte:
I

ª I- o encerramento do volume será informado no sistema de protocolo e será lavrado Despacho Ordinatório
ª de Encerramento de Volume em folha suplementar;

ª II — será realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a lavratura do Despacho Ordinatório
ª de Abertura de Volume, em folha suplementar, obedecendo a sequência de numeração do volume anterior;
!

ª III - as capas dos processos serão identificadas com a respectiva numeração de volume;
|
|

ª IV - quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em relação aos de grande volume,
ª deverá ser colada, no momento de sua anexação ou apensação, etiqueta no referido anexo ou apenso
| contendo o número do processo e, apropriadamente, a expressão Anexo ou Apenso.
I

ªParágrafo único.A folha de despacho de que trata o inciso 1 será numeradaeconsiderada na contagemJ
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ffmal de folhas do volume.
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lAs folhas de despachos de que tratam os incisos I e 11 serão numeradas el
Contribuição.jconsideradas na contagem de folhas do volume.
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. míTratamentoisonômico aos despachos de encerramento e abertura de
Justlficatlva:
;

ãV
vo.lume

l
ª

lSugiro Acatar
Proposta: l
%Acontribuição foi acatada, tendo sido inserida"ainformaçao
no Art. 15

;

5 ItemArt.31
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Seção
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: Do Encerramento de Processo

:Art. 31. O encerramento de processo ocorre por indeferimento do pleito, cumprimento da solicitação e dos
!compromissos arbitrados ou dela provenientes, desistência motivada formalmente pelo interessado, ou
iainda motivo outro, desde que devidamente justificado.
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Contribuição: O Fado se encerra pelo seu trânsito em julgado administrativo.
ªmª.,“ * __ *_w, .. m- ..r“___”___mm__
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'Após o trânsito em julgado administrativo poderá ou haver ou não cumprimento
;
ª

da sanção imposta, independente do cumprimento o processo está encerrado,
Justificativa: ªmas caso haja descumprimento de sanção pecuniária haverá necessidade de
notificação do débito e posterior cobrança em execução fiscal pela Procuradoria,
encerrando a fase administrativa.

__ ....._ ._-_____ _M_____ __ _______ W-,—___—___—___“____,,_______________-,___..Wz
.Sugiro Não Acatar.
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30 Despacho Ordinatório que indique o encerramento do processo deve ser usado
Proposta:em todos os processos da Anatel, independentemente do assunto tratado. Desta
ªforma, o campo “outro motivo” poderá ser usado para que o servidor digite o
lmotivo pelo qual o processo fora encerrado. Ele poderá também baixar o modelo
(e confecciona-lo substituindo estas possibilidades de motivo de encerramento

'

pelo motivo pelo qual O processo fora encerrado
Contribuição Nº: 19
ID da Contribuição:( 69962

Autor da Contribuição,
: ANAPAULA MENDONCA ABRÃO
Data da Contribuição:07/02/2014 18:ll: 27
Contribuição:

'Inserir as opões de encerramento do processo por descaracterização da(s)
infração(ões), quitação do débito, presc1ição punitiva e prescrição executória

Embora as hipóteses de encerramento sugeridas possam ser digitadas
na opçãoí
Justificativa: :motivo outro ,que atualmenteJá existe no Sicap, são as mais utilizadas para O

encerramento de Fados.

_l

Sugiro Não Acatar.
I
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'O Despacho Ordinatório que indique o encerramento do processo deve ser usado
ãem todos os processos da Anatel, independentemente do assunto tratado. Desta
Proposta: forma, o campo “outro motivo” poderá ser usado para que o servidor digite o
motivo pelo qual o processo fora encerrado. Ele poderá também baixar o modelo
ie confecciona-lo substituindo estas possibilidades de motivo de encerramento
'pelo motivo pelo qual o processo fora encerrado.
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item. Art. 33

%

CAPÍTULO
É DO

II
TRATAMENTO

DE

INFORMAÇOES

SIGILOSAS

ÉSeção

I

t

3Das Disposições Gerais
A.rt 33. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela Anatel são públicos,
Ísendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades, exceto nos casos em que seu
;conteúdo:
!

ÍI- seja imprescindívela preservação da segurança da sociedade ou do Estado nos termos dos artigos 23 e
;24 da Lei n 12. 527, de 18 de novembro de 2011, passível de classificação nos graus ultrassecreto, secreto
i ou
reservado;
I

,Í
,
ÍII - seja necessário para resguardar a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, em
gcconformidade

com

o

disposto

no

art.

31

Lei

n

12.527,

de

18

de

novembro

de

2011;

(

lIII - possua hipótese legal específica de sigilo, tais como sigiloso , confidencial , restrito ou segredo ,
' excetuando--se
o
disposto
no
inciso
I.
3

'Parágrafo único. Documentos e informações que caracterizem as exceções dispostas nos incisos I a III

: terão tratamento sigiloso.
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Data da Contribuição:
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Excluir a classificação de sigilo confidencial do texto da minuta de portaria
Cºntnbulçªº proposta em Consulta Intema (Consulta Interna n 617).
,.
!

íConsiderando o Art. 22 da Lei n 12. 527, de 18 de novembro de 2011, que
“determina que suas disposições não excluem as demais hipóteses legais de sigilo
e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da
exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público, a Anatel não
deveria utilizar uma classificação de sigilo que não se encontra estritamente
explicitada na referida Lei. Destarte, a classificação de sigilo confidencial deve
Justificativa:
ser peremptoriamente excluída do texto da proposta de minuta de portaria em
,Consulta Interna (Consulta Interna n 617). Adicionalmente, a classificação de
sigilo confidencial emana da Portaria Normativa n 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, texto que antecede a aprovação da Lei n
'12 527 / 2011. A Anatel deveria se abster de adotar dispositivos de norma
pública passível de ter sido atingida por legislação posterior, que venha

&,

,;J

4

demandar análise deseutexto original por seu órgão expedidor (no caso a
'Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão) em vista da nova legislação, com possíveis
alterações e revogações do citado texto normativo.
Contribuição não absorvida. ALei deAcesso à Informação não revogou

normas anteriores que tratavam da restrição ao acesso a diversas informações
não relacionadas à temática “segurança da sociedade e do Estado”. Desta forma,
normas antigas espalhadas por todo o ordenamento jurídico brasileiro continuam
exigindo que se restrinja o acesso a diversas informações, procedimento que não
se configura em classificação (que somente se aplica a informações
Resposta:
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado) e continua integralmente
regido por suas respectivas legislações de origem. Ante o exposto, achou—se
conveniente a inclusão de uma lista não exaustiva de termos comuns
,encontrados em leis que tratam de sigilo, como a Lei Geral de
Telecomunicações, a Lei de Licitações, a Constituição Federal, o Código
Tributario Nacional, Lei 8112, entreoutras.
Contribuição Nº: 21
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i ID da Contribuição
1Autor da Contribuição:
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Í Data da Contribuição: 14/02/201417:43:17
,.
“___ ___—___— _.
[Inclusão de mais um inciso entre o IIe o III, do artigo 33, com o seguinte
?
conteúdo (inciso III): I— seja imprescindível... II seja necessário... III tratar-s—e do
|
Processo Administrativo Fiscal, para resguardar as informações sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o
%
Contribuição: estado de seus negócios ou atividades, em conformidade com o disposto no art.
198, do Código Tributário Nacional. IV possua hipótese legal... E, com o
%
acréscimo deste inciso, consequentemente, alteração do parágrafo único:
l
1
Documentos e informações que caracterizem as exceções dispostas nos incisos I
!
a IV terão tratamento sigiloso.
li ____._
__ ”___ _
Tal inclusão faz——se necessária para se resguardar o sigilo dos Processos
l
Administrativos Fiscais (PAF), por força do artigo 198, caput, do CTN, que
l
lassim
estabelece, in verbis: Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação
F
Justificativa: icriminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus
E
servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica
ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de
l
seus negócios ou atividades.
1

'r—-————--——-- —————
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%

|

“Contribuição não absorvida. A inclusão doinciso referido na contribuição não
se mostra necessária, por se configurar em um perfeito exemplo de sigilo
imposto por legislação específica, totalmente harmonizado com o inciso III.
Resposta: Trazer as legislações específicas em forma de incisos neste artigo significaria
buscar hipóteses legais de sigilo em todo o ordenamento jurídico brasileiro,
trabalho que se mostraria muito extenso. Devido a isso, o inciso III abarca todas
ashipóteses legais de sigilo (exceto osigilo de segurança da Lei de Acesso à

;
[

[Informaçãoe as informações pessoais), incluso neste rol osigilo dos PAFs[
[previsto no CTN.
[
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Item: Art. 34
[
[
,
Art 34. Os documentos ou informações neles contidas utilizados como ªndamento da tomada de decisão [
l
e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito ate' a edição do ato decisório respectivo.
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seriamelhor contidosno rocesso?
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Justificativa: [redação confusa
[
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Contribuição absorvida parcialmente. A contribuição mudaria o sentido do
comando, pois as informações são as que constam nos documentos, não em
processos. A redação faz analogia ao art. 7º, ê3º da LAI, que trata da restrição de
acesso provisória a documentos preparatórios. Será suprimida a expressão “neles
Resposta: contidas”, medida que não prejudica o comando legal e promove maior clareza
ao texto, que será submetido à procuradoria com a seguinte redação: “Os
documentos ou infalmações utilizados como fundamento da tomada de decisão
]e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito até a edição do[
[respectiva ato ou decisão, independentemente de incidência de sigilo”
.
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Item: Art. 38

[

[Art. 38. Após realizar a averiguação de que trata o art. 37 o servidor deverá indicar os documentos e
:informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante preenchimento e assinatura de
ªespacho
Ordinatório
de
Sigilo.

|

[

1 Os processos poderão ter quantos despachos forem necessários e cada despacho poderá tratar do sigilo de
. mais
de
um
documento
ao
mesmo
tempo.

,2 O despacho comporá folha própria no processo, devidamente numerada, e tratará, obrigatoriamente, de
' documentos
apostos
ao
processo
em
momento
anterior
a
sua
lavratura.
; 3 A indicação de sigilo por meio de Despacho não se aplica a informações imprescindíveisa segurança da
[sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei n 12257 de 18 de novembro de 2011, cuja
. classificação será formalizada de acordo com a referida Lei e normas complementares, entre elas, Portaria
específica citada no artigo 36, 1.
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Alterar a proposta do Art. 38da minuta deportaria
em Consulta Interna para que
somente as autoridades definidas na Lei n 12. 527 / 2011 possam classificar,
reclassificar e desclassificar informação sigilosa no âmbito da Administração
Púbica, conforme determinado na citada lei, incluindo sua competência
;exclusiva para classificar, reclassificar e deselassificar as hipóteses de atribuição
Íde grau de sigilo descritas no Art. 22 da Lei n 12.527 / 2011 Dessa forma, deveContribuição:
,se eliminar do Art. 38 da minuta de portaria em Consulta Interna os conceitos de
indicação de grau de sigilo e de Despacho Ordinatório de Sigilo, uma vez que
estes conceitos e práticas não possuem fundamento legal para existirem e / ou
serem utilizados no âmbito da Anatel, pois não se encontram definidos em
lnenhuma Lei e, portanto, sua criação e uso pela Agência, por intermédio de
norma interna, ferem o Princípio Constitucional da Legalidade.

___,_ ____._l
A Seção IV da Lei n 12.527 / 2011 é clara em definir quais são os graus de l
sigilo e autoridades competentes para classificar, reclassificar e desclassificar
grau de sigilo no âmbito da Administração Pública. A citada Lei não autoriza a
Anatel a criar e / ou empregar o conceito de indicação de grau de sigilo, o qual
não possui o fundamento legal definido. Sua aplicação, portanto, implicaria em
ferir o Princípio Constitucional da Legalidade, notadamente em relação a
,legalidade estrita, por se tratar a Agência de órgão da Administração Pública
lFederal, o qual não pode legislar em ponto que o legislador não o fez. Aliás, não
há legislação que autorize a Anatel a atribuir a servidor comum da Agênciai
(distinto dos definidos na Lei n 12.527 / 2011) a competência para classificark
(ou indicar ) grau de sigilo para documento ou informação, logo fazê-lo seria
também incompatível com o Princípio Constitucional da Legalidade. Observase, ainda, que a fragilidade do conceito de indicação se evidencia por ele sequer
'integrar o rol de conceitos definidos no Art. 2 da própria minuta de portaria em
Consulta Interna, que não explicita o fundamento legal (por inexistente em Lei
vigente) de sua utilização. Ademais, a própria Lei n 12.527 / 2011, em seu Art.
22. (Seção I, Disposições Gerais), determina que: O disposto nesta Lei não
Justificativa: exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nemã
hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o poder público . Destarte, o disposto no parágrafo 3 do
artigo 38 da minuta de portaria em Consulta Interna que estabelece
procedimento distinto para classificação de sigilo para informações
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado (nos termos do art. 23 da
Lei n 12.527 / 2011) das demais hipóteses de classificação de sigilo , fere o
disposto no citado Art. 22, da própria Lei n 12.527 / 2011. De fato, a Lei n
12.527 / 2011 não estabelece procedimento de classificação, reclassificação e
desclassificação distinto para as hipóteses previstas no Art. 22 daquelas
presentes em outros de seus artigos. Nesse caso, o Princípio da Analogia,
clássico da jurisprudência brasileira, deveria nortear a minuta de norma
presentemente proposta em Consulta Interna pela Agência. Nos termos do
referido princípio, caberia às autoridades definidas na Lei n 12.527 / 2011
aplicar os graus de sigilo e respectivos procedimentos de classificação,
reclassificação e desclassificação também para as hipóteses mencionadas no Art.
22 da citada Lei, conforme os graus de sigilo nela definidos, notadamente por

!

.

lnão existir outra Lei que o faça. Por fim, ressalta-se que o espírito da Lei n'
'12.527 / 2011 é tratar o sigilo como exceção, e não como regra, logo se mostra
contraproducente e inadequado que servidor comum classifique, reclassifique,
desclassifique ou indique grau de sigilo. Dada a excepcionalidade da atribuição
de grau de sigilo, em estrita observância ao espírito legal, a citada atribuição
deveria restar como responsabilidade inata e inalienável, para todas as hipóteses
Ilegais de sigilo, das autoridades competentes determinadas na Lei n 12.527 /
12011.
iContribuição não absorvida. A proposta de portaria submetida à Consulta
Interna não prevê “indicação de grau de sigilo”. Grau de sigilo (reservado,
secreto e ultrassccreto) deve ser atribuído a informações imprescindíveis à
“segurança da sociedade e do Estado, sujeitas ao procedimento de classificação.
,Tal procedimento, definido na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e
'decretos regulamentadores não é objeto desta proposta, que visa atribuir ao
'servidor responsável o dever de analisar processos em sua carga sob a ótica de
iinformações passíveis de restrição no seu acesso, em especial informações
prestadas por administrados à Agência. Esta prática não encontra óbice na Lei
de Acesso a Informação, que determina, como trazido na contribuição, que (art.
22): “O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de
segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da
exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público”. A
interpretação deste comando legal indica que outras hipóteses legais de sigilo,
[distintas da classificação e atribuição de grau de sigilo, não foram excluídas ou
revogadas pela Lei de Acesso a Informação. Desta forma, por ser comando legal
distinto, não há o que se falar em autoridades previstas para indicação do sigilo
;em documentos que tramitam internamente na Agência. O exemplo
imediatamente aplicável no contexto de atuação da Anatel pode ser encontrado
no parágrafo único do art. 39 da Lei Geral de Telecomunicações: “A Agência
deverá garantir o tratamento confidencial das informações técnicas,
operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar às empresas
iprestadoras dos serviços de telecomunicações, nos termos do regulamento. ”
Ressalta-se, adicionalmente, que o sigilo previsto em outras leis, como no
!exemplo supracitado, é comando auto—aplicável e obrigatório, independente da
existência de norma infralegal regulamentadora. Assim, deve-se estabelecer em,
'normativos internos procedimentos que garantam o cumprimento da lei. Quem;
[estabelece o sigilo a documentos e informações é a própria lei, e não o agente!
público, de modo que, quando trata documentos, o servidor deve simplesmente!
indicar, de ofício, a incidência ou não de hipótese legal de sigilo já prevista,
|
ficando afastado qualquer juízo de conveniência, oportunidade ou caráter
decisório, excepcionados os casos onde há pedido expresso por parte do

gadministrado. Não seria razoável atribuir somente a autoridades de nivel'

“___“- .....

“Gerência” ou superior a competência para indicar (de ofício) o sigilo ai
documentos, atividade que deve ser absorvida na Agência como de expedientei
processual, portanto materializada por meio de despacho ordinatório.
]
Item: Art. 42

.

' _.

,Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha Despachos Ordinatórios de

1

&

'Sigilo, estes deverão ser carimbados como Sem Efeito , devendo ser anexado um novo Despacho
' Ordinatório
de
Sigilo
indicando
os
novos
intervalos
sigilosos.

iI

' Parágrafo único. A renumeração do processo observará o disposto nos artigos 13 e 18, 3 .
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Resposta: Contribuição absorvida.

Item. Art. 46

l

Ait. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel serão submetidos ao processo de]
fdigitalização, tendo seus representantes digitais carregados no sistema de protocolo com nível de acesso
:restrito às áreas de tramitação, devendo a área responsável por sua análise averiguar o cabimento de
hipóteses
legais
de
sigilo. %
l

1 Caso a averiguação da área responsável indique a não incidência, sobre o documento, de nenhuma?
hipótese legal de sigilo, a área deverá atribuir-lhe nível de acesso irrestrito a qualquer interessado, devendo
o
representante
digital
ser
disponibilizado
na
internet.
% 2 Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não serão submetidos ao processo de digitalização
'no momento de recebimento no protocolo, devendo ser encaminhados diretamente ao destinatário sem
_ violação
do
respectivo
envelope.
3 O destinatário do documento de que tratao 2 providenciara_
sua digitalização.
[
l
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1 Aárea deverá atribuir-lhe nível de acessoirrestrito a qualquer interessado,
devendo o representante digital ser disponibilizado na internet, salvo
Contribuição:
averiguação da área responsável indique a incidência, sobre o documento, de
'hipótese legal de sigilo,.
Justificativa: [A liberdade e' a regra. Necessário inverter a lógica nesta AgEncia

I

Resposta: :Contribuiçãoabsorvida.
Item: Art:48

%%

-Art. 48. Os processos encaminhados para digitalização pela Central de Digitalização devem estar em'
conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que diz respeito às rotinas e procedimentos '
”aplicáveis à autuação e instrução processual e tratamento de informações sigilosas. ,
1 No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área requisitante deverá encaminhar 0 i
processo, solicitando a digitalização, via sistema, com indicação das folhas que contém informações,
sigilo.
de
despachos
respectivos
e
: sigilosas
!
|

'2

Todos

l
l
l
l

os

processos

encaminhados

para

digitalização

deverão: l

l

5 I - possuir pelo menos um Despacho Ordinatório de SlgllO, ainda que o processo não contenha informações
;x sigilosas, o que deverá ser destacado em campo apropriado no referido despacho.
6
'.

; II

-

conter,

em

sua

última

folha,

Despacho

Ordinatório

de

Sigilo.

' 3 Após a digitalização, o processo será devolvido, restrito às áreas de tramitação, à área demandante, que ;
( deverá:
l
l

1

I - validar o trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de desconformidades;

:II - revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os volumes de acesso;
internet. l
na
disponibilizando-os
e
irrestrito

g4 Processos em desconformidade com o disposto no 2 serão devolvidos à área demandante.
& 5 A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante digital resultante do processo
' de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de sigilo e de conformidade com o original.
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!Art. 48, 2,I— possuirna contracapa do processo o check—list deanálise de 1l
Contribuição: isigilo,Anexo XXX da presente Portaria, que demonstre que foi realizada a !
?
,confeienc1a ate' a última folha do“processo

Í...“

%
i
!

!
%

3Anecessidade de acrescentar umDespacho ordinatório de Sigilo, ainda que nao '
Icontenhainformações sigilosas não se mostra a melhor alternativa, tendo em
vista que já existe um modelo de check—list apresentado na Comissão de Gestão a
'de Documentos - CGD, que funciona de forma mais efetiva. Nesse check-list a
Justificativa- âservidor responsável informará o n do Processo e o Interessado, a data da'
' [conferêncra do sigilo; última folha conferida; se fOl concedido Sigilo (Sim oul
[Não); qual a folha que contém o Despacho de Sigilo; quem realizou a!
|conferência. A cada juntada de novos documentos, essa conferência é realizada;
lnovamente, apenas a partir da última folha conferida (visto que as outras Ja
gforam analisadas anteriormente).
;

;

|Contribuição
não absorvida. Durante a elaboração desta proposta, ficou claro
'que, antes da digitalização, concessão de vistas ou encaminhamento paiaª
arquivo geral ou decisão, era necessária a formalização, atestada por servidor, de!
Íque o processo foi objeto de análise de sigilo. O checklist “por fora” do
Res osta Iprocesso, apesar de ser solução efic1ente para o tema, não garante o nível

,
;

2

p

[mínimo de formalismo necessário para se atestar o sigilo de documentos
anexados a um processo. O modelo proposto de despacho ordinatório de sigilo,
!ao mesmo tempo em que indica o sigilo de folhas de processo, atestará a
'ostensividade das demais. Se não houver indicação de sigilo, a lavratura do
despacho atestará que todas as folhas do inteivalo indicado sãoostensivas.
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Contribuição: 2 Todos os processos comsigilo encaminhados para digitalização deverão: I--!
conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório de Sigilo.
l

lrée
nãotemdocumento sigiloso, não hánecessidade desseDespacho. O objetivo
Justificativa: ,
le simplificar

Durante a elaboração desta proposta, ficou claro que, antes da digitalização,
concessão de vistas ou encaminhamento para decisão, era necessária a
formalização, atestada por servidor, de que o processo foi objeto de análise de
sigilo. O modelo proposto de despacho ordinatório de sigilo, ao mesmo tempol
Resposta: nem que indica o sigilo de folhas de processo, atestará a ostensividade das
demais. Se não houver indicação de sigilo, a lavratura do despacho atestará que
[todas as folhas do intervalo indicado são ostensivas, demonstrando que o
processo foi analisado quanto ao sigilo, garantindo maior transparência à sua

;
É

'tramitação.
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Justificativa:

ÍNão há necessidade de Despacho Ordinatório para os processos que não
contenham informações sigilosas.

Durante e
a laboração desta proposta, ficou claro que, antes da digitalização,
Resposta: concessão de vistas ou encaminhamento para decisão, era necessária a
iformalização, atestadapor servidor, deque o processo foi objeto de análise de

_|_—...nª...—

&
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[2
Todos os processos encaminhados paia digitalização deverão: I— possuir pelo
Contribuição: lmenos um Despacho Ordinatório de Sigilo, caso o processo contenha

l
5
i

i

isigilo. O modelo proposto de despacho ordinatório (a constar no manual dei
lredação), ao mesmo tempo em que indica o sigilo de folhas de processo, atestarái
Ía ostensividade das demais. Se não houver indicação de sigilo, a lavratura do,
idespacho atestará que todas as folhas do intervalo indicado são ostensivas,
Ídemonstrando que o processo foi analisado quanto ao sigilo, garantindo maior;

l

ltransparênciaa sua tramitação.

Í]
Í
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Item: Art. 51

l

i

3 Art 51. As folhas sigilosas não comporão os representantes digitais dos volumes, devendo serdigitalizadas
ie
carregadas
no
sistema
de
protocolo
em
arquivos
apartados
sigilosos
digitais.
!

_ “___. ......

,1 Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a apenas uma hipótese legal de sigilo e às partes que i
º' odem
p
a
ele
ter
acesso.
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2 Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem necessáiios para atender o
no1.
disposto
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3 Terão competência para criação de apartados sigilosos no processo as
seguintes áreas: l— área de competência do processo; II- áreas hierarquicamente
Contribuição:
superiores a área de competência do processo; III - responsáveis pela central de
digitalização, na hipótese de haver indicação de sigilo no processo

1

É importante atribuir quem serão as áreas competentes para criação dos
apartados sigilosos no sistema. Se qualquer área que o processo tramitar poderá
Justificativa: criar um apartado sigiloso, ou só a área de competência do processo. Quando o]
processo for para a central de digitalização, se o apartado não tiver sido criado,!
eles poderiam criar?
]

l

C, ontr1bu1çao absorvida parcialmente.
!É importante restringir a criação e edição de apartados sigilosos no sistema. No
entanto, a área elaboradora entende melhor absorver a contribuição com a
Resposta: seguinte sugestão de texto: “Terão competência para incluir e editar apartados
lsigilosos digitais as áreas de tramitação do processo e, nos casos em que for
ªdemandada, a Central de Digitalização ”, a ser incluído no artigo objeto da
contribuição.

ÉItem: Art. 58

ÍííAl't58. Revogam--se as Portarias n738, de 2 de outubrode 2009e n941,de 28 de outubrode20ll
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Contribuição: º2007, e as Portarias n 738, de 2 de outubro de 2009 e n 941, de 28 de outubro de 1
2011.
Justificativa:

É preciso revogar dispositivo da Portaria Anatel n 734, de 1-2 (ie.-juiho de 20Ó7,
que veda o recebimento de documentos via fax.
|
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"Art. 55. Fica révógàdo o inciso Indo art.. -13 da Eortarià n 734: à?! 122150155 de ]

»
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Resposta: Contribuição absorvida.
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Coma
. _ "dº ltªªº
original)
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Texto original

Texto modificado

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e
instrução de processo, indicação e tratamento de sigilo
e digitalização de documentos no âmbito da Anatel, e
da' outras providências.

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e
instrução de processo, indicação e tratamento de sigilo
Adequação conceitual (padrão da Lei 8.159).
e digitalização de documentos produzidos e recebidos
no âmbito da Anatel, e da' outras providências.

(sem texto original)

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 181, de 27 de
março de 2013, que institui Grupo de Trabalho de
coordenação da implementação, no âmbito da Anatel,
Considerando adicionado;
das ações necessárias a atender ao disposto no Decreto
nº 7.845, de 14 de novembro de 2012;

Justificativa

«

ª'

Considerando

Instituir rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação
e instrução de processo, indicação e tratamento de

Art. lº
sigilo e digitalização de documentos no âmbito da
Anatel.

Instituir rotinas e procedimentos aplicáveis à autuação
e instrução de processo, indicação e tratamento de
sigilo e digitalização de documentos produzidos e
recebidos no âmbito da Anatel.

Adequação conceitual (padrão da Lei 8.159).

(retirados os incisos II e III)

Retirados os conceitos de "apensação" e "anexação" por
serem idênticos a "juntada por apensação e "juntada por
anexação".

Art. 22 Para fins desta portaria consideram-se os
seguintes conceitos:

(---)
II — anexação: juntada, em caráter definitivo, de

documento ou processo a outro processo, ou entre
documentos, na qual prevalece, preferencialmente,
para referência, o registro mais antigo;

III - apensação: juntada, em caráter temporário, feita
com o objetivo de elucidar ou subsidiar a matéria
tratada, conservando cada processo ou documento a
sua identidade e independência;

Art. Zª

Art. 29. Para fins desta portaria consideram—se os

Para fins desta portaria consideram—se os seguintes

seguintes conceitos:

conceitos:

(---)

(---)

VIII - desentranhamento: e' a retirada de folha ou peça
de um processo especifico, mediante determinação da
autoridade, produzindo o Despacho Ordinato'rio de
Desentranhamento;
IX - desmembramento: é a separação de parte da
documentação de um processo, para formar outro,
mediante determinação de autoridade, produzindo o
Despacho Ordinatório de Desmembramento;

VI - desentranhamento: é a retirada de folha ou peça de
um processo especifico, mediante determinação da
autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
flm;
ser tratados de forma genérica.
VII - desmembramento: é a separação de parte da
documentação de um processo, para formar outro,
mediante determinação de autoridade, produzindo
Despacho Ordinatório com este fim;

Art. 29. Para fins desta portaria consideram-se os
_

.

Art. Zª. Para fins desta portarla consideram-se os

se uintes conceitos:

se uintes conceitos:

( g)

,

( g)

.

XVIII - processo: e o documento ou o conjunto de

,

Art. Zª

documentos que exige um estudo mais detalhado, bem
XVI — processo: documento ou conjunto de documentos
Conceito mais difundido de "processo“.
como procedimentos expressados por despachos,
oficialmente reunidos no decurso de uma ação
pareceres técnicos, anexos ou, ainda, instruções para
administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de
pagamento de despesas; assim, o documento é
arquivamento;
protocolado e autuado pelos órgãos autorizados a
executar tais procedimentos;

Art. 49 Os atos processuais que dependam de
manifestação escrita podem ser remetidos à Agência
por sistema de transmissão de dados e imagens,

inclusive fax e e—mail, sem prejuízo do cumprimento dos
prazos, e terão mero valor de cópias.
5 19 Os documentos originais devem ser entregues até

Art. 49 Os atos processuais que dependam de petição
escrita podem ser remetidos à Agência por sistema de
transmissão de dados e imagens, sem prejuízo do
cumprimento dos prazos, desde que os originais sejam
entregues até cinco dias após o término do prazo
recursal.
Art. Sº Nos atos não sujeitos a prazo, os originais

deverão ser entregues até cinco dias da data de
recepção do material remetido por sistema de
transmissão de dados e imagens.

cinco dias da data de recepção do material remetido
por sistema de transmissão de dados e imagens.
529 Caso o termo final do prazo a que se refere o é lª
recaia sobre um dia em que não haja expediente na
Sede da Agência ou Unidade Descentralizada
correspondente, será considerado como termo final o
próximo dia útil.
939 Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos
originais no prazo previsto no êlº, serão considerados
como não praticados os atos processuais relativos a
cópias encaminhadas por fax ou mensagem eletrônica.
549 A manifestação enviada via mensagem eletrônica
no último dia do prazo, porém já fora do horário de
expediente, será considerada intempestiva.
959 A Anatel poderá praticar atos de sua competência
âvista de transmissões efetuadas na forma deste artigo,

sem prejuízo do disposto nesta Portaria.

Adicionados detalhes e procedimentos concertnentes ao
recebimento de documentos por meio de transmissão
eletrônica.

rt. « Os atos processuais que --epenam ne
manifestação escrita podem ser remetidos à Agência
por sistema de transmissão de dados e imagens,
inclusive fax e e-mail, sem prejuízo do cumprimento dos
prazos, e terão mero valor de cópias.

(...)
é Gº O interessado que fizer uso do sistema de

transmissão a que se refere este artigo e' responsável

Art. 69 O remetente é responsável pela entrega,
qualidade e fidelidade do material transmitido.
Art. 79 Sem prejuízo de outras sanções, o remetente

pela qualidade e fidelidade do material transmitido.
& 79 Deve serjuntado aos autos do processo a cópia do
documento enviado por fax ou mensagem eletrônica a
fim de se atestar sua fidedignidade com o original
entregue na Agência, que devem ser idênticos, inclusive
Adicionados detalhes e procedimentos concertnentes ao

os anexos.
será considerado litigante de má—fé se não houver

recebimento de documentos por meio de transmissão
concordância entre o documento remetido por sistema
eletrônica.
administrado será considerada de má—fé, caso não haja
de transmissão de dados e imagens e o original do
perfeita concordância entre o original remetido pelo fac
documento recebido pela Agência.
símile ou mensagem eletrônica e o original entregue na
Agência.
5 9º O encaminhamento dos documentos a que se
refere o caput somente poderá ser feito para o
endereço eletrônico ou fax informado no sítio
eletrônico da Agência.
& 89 Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do

510. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel

deverão ser enviados aos respectivos destinatários
devidamente cadastrados, com número de protocolo,
data e hora do recebimento e, se possível, com seu
- . nc-

Art. 89 O processo deverá ser autuado por Despacho

. - .iaital rarrponrln nn (lªhªmã rl:ª

cópia legalmente autenticada por:

Art. Sª O processo deverá ser autuado por Despacho
Ordinatório, documento original ou cópia legalmente
autenticada por:

Art. 9ª Somente poderá procederjuntada as áreas
responsáveis pela autuação, instrução e/ou análise de

Art. Gº Somente poderão procederjuntada as áreas
responsáveis pela autuação, instrução e/ou análise de

processo.

processo.

Ordinatório de instauração, documento original ou

Art. 12. O verso de folha de processo não recebe
numeração. Em caso de não possuir conteúdo, o verso
da folha de processo deve receber o carimbo “Em
Branco”,

Concordância de número.

Art. 99 O verso da folha de processo não recebe

numeração, devendo, em caso de não possuir

Nova redação, conferindo mais clareza ao texto.

conteúdo, receber o carimbo "Em branco".

Art. 13. Ao identificar a necessidade de alteração e/ou

Art. 10 Ao identificar a necessidade de alteração e/ou

correção na numeração de folhas de um processo, o
servidor deverá proceder a sua renumeração, lavrando
após a última folha do processo ”Despacho Ordinatório
de Renumeração de Folhas de Processo", no qual deve
explicitar o motivo da alteração e/ou correção.

correção na numeração de folhas de um processo, o

Art. 14. Processos com peças pendentes de realização
de juntada ou de desapensação, peças desentranhadas
ou peças desmembradas sem ainda terem formado
novo processo não podem ser transferidos para o
Arquivo Geral.
& lº Um documento ou processo apensado a outro
somente poderá ser transferido ao Arquivo Geral após
ser devidamente desapensado pela área detentora do
documento ou processo apensador no sistema de

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

servidor deverá proceder a sua renumeração, Iavrando
após a última folha do processo Despacho Ordinatório
que indique renumeração de folhas, no qual deve
explicitar o motivo da alteração e/ou correção.

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

(artigo suprimido)

protocolo.
5 2º O disposto no caput aplica-se, inclusive, às peças

anexadas ao respectivo processo.

Art. 15. Despachos Ordinatórios não podem ser

Art. 11. Despachos Ordinatórios constarão em folhas
próprias e numeradas, não podendo ser retirados do
numeração de suas folhas, sendo assinados por servidor processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel
da Anatel com a aposição de sua identificação funcional. com a aposição de sua identificação funcional.
retirados do processo e, portanto, devem seguir a

Art. 17. O agente de protocolo realizará a autuação por Art. 17. O agente de protocolo realizará a autuação por
meio de:
meio de:

(---)

(...)

II - aposição de carimbo com o número de protocolo;

ll - aposição do respectivo número de protocolo,

disposto em campo apropriado na capa do processo;

O processo não será necessariamente carimbado; deve-se
apenas garantir a aposição do seu número.

.,

Art. 18. A área solicitante receberá a capa do processo
no suporte físico e no sistema de protocolo, devendo
realizar as atividades de encadernação do processo
conforme segue:

Art. 14. A área solicitante receberá a capa do processo
no suporte físico e no sistema de protocolo, devendo
realizar as atividades de encadernação do processo
conforme segue:

(---)
(---l

Art. 18

ll - fazer a juntada, ao processo, dos documentos
Il »fazer a juntada, no sistema de protocolo, de todos os inciso ll — Nova redação promovendo mais clareza ao
registrados no sistema de protocolo ou com número de
documentos que foram fisicamente anexados ao
comando;
protocolo, realizando o devido registro no sistema de
processo;
"
protocolo; .

IlI - apor carimbo ou marcação no canto superior direito inciso II! — Numeração de folhas mediante carimbou ou
lll - apor carimbo de numeraçao de folhas, no canto
superior direito;

em todas as folhas inseridas no processo;

outros meios;

IV - numerar as folhas em ordem crescente, rubricandoIV — numerar as páginas em ordem crescente,

rubricando-as;
V - apor, posteriormente à numeração das páginas, o

carimbo "Conferido", no verso da última folha, com o
registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas
no processo, quando da sua autuação.

Art 23

as;
V - apor, posteriormente à numeração das folhas, o
carimbo “Conferido”, no verso da última folha, com o
registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas

Incisos IV e V — O termo correto e' "folhas"

no processo, quando da sua autuação.

Art. 23. Quando se tratar de juntada entre processos
por anexação, observar—se-á o seguinte:

Art. 19. Quando se tratar de juntada entre processos
por anexação, observar—se-á o seguinte:

(...)

(---)

IV — apor e assinar o Despacho Ordinatório de Juntada
por Anexação, gerado por sistema ou confeccionado
seguindo o modelo disponível no Manual de Redação,

IV - apor e assinar o Despacho Ordinatório que proceda
anexação, gerado por sistema ou confeccionado
seguindo o modelo disponível no Manual de Redação,

nos termos do art. 55, e empregado somente na

nos termos do art. 56, e empregado somente na
anexação entre processos, posicionando-o entre o

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

anexação entre processos, posicionando—o entre o

processo principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo processo principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo
anexado(s).
anexado(s).

Art. 24. No caso de anexação indevida, a retificação
deverá ser justificada no sistema de protocolo e a
anexação indevida desfeita no suporte físico.
Art. 24

Art. 25

é lª O documento ou processo retirado do processo
principal deverá ser substituído por um Despacho
Ordinatório de Retificação.

Art. 25. Quando se tratar de juntada por apensação,
observar—se-á o seguinte:

Art. 21. Quando se tratar de juntada por apensação,

(...)

(..-)

Ill — o Despacho Ordinatório de Juntada por Apensação,
gerado pelo sistema de protocolo, deverá ser lavrado
após a última folha do processo principal.

IIl - o Despacho Ordinatório especínco para apensação,
gerado pelo sistema de protocolo, deverá ser lavrado
após a última folha do processo principal.

Art. 26. Após a decisão final, os processos poderão ser
desapensados através do sistema de protocolo e, no

Art. 22. Após a decisão final, os processos poderão ser
desapensados através do sistema de protocolo e, no
tratamento do suporte físico, realizar as seguintes

tratamento do suporte físico, realizar as seguintes
ações:

(...)
Art. 26

Art. 20. No caso de anexação indevida, a retificação
deverá ser justificada no sistema de protocolo e a
anexação indevida desfeita no suporte físico.
é lª O documento ou processo retirado do processo
principal deverá ser substituído por um Despacho
Ordinatório que informe a retificação.

lI — lavrar o Despacho Ordinatório de Desapensação
após a última folha do processo principal; e

(---)

,

observar-se—á o seguinte:

(---)
inciso II - Despachos Ordinatórios não possuem espécies,
II - lavrar o Despacho Ordinatório referente à
,
. .
, ,
devendo ser tratados de forma genérica.
desapensaçao apos a ultlma folha do processo prlnCIpal;

e

(---)

,

Parágrafo Unico. O despacho de que trata o inciso Il
somente aplica-se à apensação entre processos ou de
documento a processo e é gerado pelo sistema de
protocolo.

Art. 27. O procedimento de desentranhamento de
peças observará o seguinte:

Art. 23.0 procedimento de desentranhamento de
peças observará o seguinte:

(--—l

(---)

IIl - o Despacho Ordinatório de Desentranhamento,
gerado por meio do sistema de protocolo, será lavrado

lll - lavratura de Despacho Ordinatório específico,
gerado por meio do sistema de protocolo, a ser inserido

após a última folha do processo; e

após a última folha do processo; e
IV — em caso de desentranhamento solicitado por
usuário externo, este deverá preencher e assinar o
Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do
sistema de protocolo, a ser lavrado após o respectivo
Despacho Ordinatório.

IV - em caso de desentranhamento solicitado por
usuário externo, este deverá preencher e assinar o
Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do
sistema de protocolo, a ser lavrado após o respectivo
Despacho Ordinatório de Desentranhamento.

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

ações:

Parágrafo Unico. O despacho de que trata o inciso II
somente aplica—se a apensação entre processos ou de
documento a processo e é gerado pelo de protocolo.

Art. 27

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

Parágrafo Único - o termo "sistema" havia sido excluído
de maneira equivocada.

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
ser tratados de forma genérica.

Art. 27. Identificada a necessidade de
Art. 28. identificada a necessidade de
desmembramento de peças, o respectivo procedimento desmembramento de peças, o respectivo procedimento
observará o seguinte:
observará o seguinte:

(...)

(---)

iii — o desmembramento será registrado no sistema de
protocolo, indicando qual das peças desmembradas

protocolo, indicando qual das peças desmembradas

será o documento instaurador do novo processo,

Art. 28

,
.
quando o Sistema de protocolo gerara o Despacho
.
, .
Ordinatorio de Desmembramento, a ser aposto apos a
, ,
, ,
ultima folha do processo original;
( )

III - o desmembramento será registrado no sistema de

será o documento instaurador do novo processo,
quando o sistema de protocolo gerará o Despacho
. .
,
,.
, .
.
Ordinatono especmco, a ser aposto apos a ultima folha
, ,
do processo original;
( )

inciso iii — Despachos Ordinatórios não possuem espécies,
devendo ser tratados de forma genérica.
..
,
,
Inciso V - O instrumento atualmente utilizado para
, .
.
,
_
,

instauraçao de processo e o Despacho Ordinatorio.

V - no caso de não haver documentos originais entre as V - no caso de não haver documentos originais entre as
peças desmembradas, deverá ser lavrado Despacho
peças desmembradas, deverá ser lavrado Termo de
Autuação de Processo como documento instaurador do Ordinatório como documento instaurador do novo

novo processo.

processo.

,,

Art. 30. identificada a necessidade de abertura de novo

,

,

volume de processo, o respectivo procedimento
,
,
observara o segumte:
,,

Art. 30

,

Art. 29. identificada a necessidade de abertura de novo
,
,
volume de processo, o respectivo procedimento

,
,
observara o segurnte:

I- o encerramento do volume sera informado no
,
,
Sistema de protocolo e sera lavrado Despacho

, ,
i - o encerramento do volume sera informado no
,
,

, ,
,
Ordinatorio de Encerramento de Volume em folha

Sistema de protocolo e sera lavrado Despacho
, ,
, _
,
Ordinatorio proprio em folha suplementar;

suplementar;
.
,
Ii - sera realizada a abertura de novo volume e
efetuada, após a capa, a lavratura do Despacho
Ordinatório de Abertura de Volume, em folha
suplementar, obedecendo a sequência de numeração

Ii - será realizada a abertura de novo volume e
efetuada, após a capa, a lavratura do Despacho
Ordinatório que proceda abertura de volume, em folha
suplementar, obedecendo a sequência de numeração

,

, ,

_

, .

Despachos Ordinatorios nao possuem especres, devendo
ser tratados de forma genérica.

do volume anterior;

do volume anterior;

Art. 32. Identificada a necessidade de encerramento de Art. 31. Identificada a necessidade de encerramento de
processo, o respectivo procedimento observará o
processo, o respectivo procedimento observará o
seguinte:
seguinte:

(...)

(...)

Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo

II - será lavrado o Despacho Ordinatório de
Encerramento de Processo como a última folha que
compõe o processo.

II - será lavrado o Despacho Ordinatório com função de

ser tratados de forma genérica.

,
_,
,
Art. 34. Os documentos ou informaçoes neles contidas
, ,,
,,
Art. 34

Art. 38

utilizados como fundamento da tomada de deqsao e do
,
,
,,
,
, ,
ato administrativo poderao ter seu acesso restrito ate a
edi ão do ato decisório res ectivo.
p
ç
Art. 38. Após realizar a averiguação de que trata o art.
37 o serVIdor devera indicar os documentos e
, ,
_
.
informaçoes Sigilosos constantes dos autos dos
,
,
,
processos, mediante preenchimento e assmatura de
Despacho Ordinatorio de Sigilo.

encerrar o processo, como a última folha que o
compõe.

Art. 33. Os documentos ou informações utilizados como
Readequação do texto promovendo maior clareza e
, ,,
fundamento da tomada de deCisao e do ato
promovendo ênfase de que a informação preparatória
a
até
administrativo poderão ter seu acesso restrito
não é necessariamente sigilosa, mas terá seu acesso
, ,,
,
, ,,
ediçao do respectivo ato ou deCIsao,

.
. . A .
. .
independentemente de ineldenCIa de Sigilo.

restrito baseada neste comando.

Art. 37. Após realizar a averiguação de que trata o art.
36 o SeNIdOi' devera Indicar os documentos e
. ,
,.
,
informaçoes sigilosos constantes dos autos dos
,
,
,
processos, media nte preenchimento e assmatura de
Despacho Ordinatorio espeCifico.

, ,
_
, _
,
Despachos Ordinatorios nao possuem espeCIes, devendo
, ,
ser tratados de forma generica.

(sem texto)

Conteúdo inadequado para texto de portaria.

Parágrafo único. Cabe recurso da decisão de que trata o
Art. 39

caput, nos termos do art. 115 do Regimento Interno da

Anatel.

Art. 42

Art. 41. Em caso de renumeração das folhas de um
Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um
processo que contenha Despachos Ordinatórios que
processo que contenha Despachos Ordinatórios de
indiquem sigilo de folhas, esses deverão ser carimbados Despachos Ordinatórios não possuem espécies, devendo
Sigilo, estes deverão ser carimbados como "Sem Efeito“,
ser tratados de forma genérica.
como "Sem Efeito", devendo ser anexado um novo
devendo ser anexado um novo Despacho Ordinatório
Despacho Ordinatório indicando os novos intervalos
de Sigilo indicando os novos intervalos sigilosos.
sigilosos.

é lª Caso a averiguação da área responsável indique a

5 lª A área competente para tratar do documento a
que se refere o caput devera' atribuir a este nível de
inversão da ordem dos termos do comando, procurando

não incidência, sobre o documento, de nenhuma

acesso integral e irrestrito a qualquer interessado,
Art. 46

enfatizar a publicidade como regra e o sigilo como

hipótese legal de sigilo, a área deverá atribuir-lhe nível
de acesso irrestrito a qualquer interessado, devendo o

devendo o representante digital ser disponibilizado na

re resentante di italser dis onibilizado na internet.
p
g
p

internet, salvo quando for identificada a incidência de
, ,
hipotese legal de sigilo.

_:_

exceção.

Art. 48. Os processos encaminhados para digitalização
pela Central de Digitalização devem estar em
conformidade com o disposto nesta portaria,
especialmente no que diz respeito às rotinas e
procedimentos aplicáveis à autuação e instrução
processual e tratamento de informações sigilosas.

Art. 47. Os processos encaminhados para digitalização
pela Central de Digitalização devem estar em
conformidade com o disposto nesta portaria,
especialmente no que diz respeito às rotinas e
procedimentos aplicáveis à autuação e instrução
processual e tratamento de informações sigilosas.

(...)

(...)
& Zª Todos os processos encaminhados para
digitalização deverão:
l— possuir pelo menos um Despacho Ordinatório de
Sigilo, ainda que o processo não contenha informações
sigilosas, o que deverá ser destacado em campo
apropriado no referido despacho.
ll - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório
de Sigilo.
& Bº Após a digitalização, o processo será devolvido,
restrito às áreas de tramitação, à área demandante,
que deverá:

ê Zª Todos os processos encaminhados para
digitalização deverão:
| - possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que
apure a presença de folhas sigilosas, ainda que o
processo não as contenha, o que deverá ser destacado
em campo apropriado no referido Despacho.
II - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório
que apure a presença de folhas sigilosas.
5 39 Após a digitalização, (: processo será devolvido,
restrito às áreas de tramitação, à área demandante,
que deverá:

529 — Despachos Ordinatórios não possuem espécies,
devendo ser tratados de forma genérica.
549 - Maior clareza acerca das providências a serem
tomadas caso o processo seja encaminhado em
desconformidade.

(...)

l-u)
9 4ª Processos em desconformidade com o disposto no
5 29 serão devolvidos à área demandante.

Art. 50. As folhas sigilosas não comporão os
representantes digitais dos volumes, devendo ser
digitalizadas e carregadas no sistema de protocolo em
arquivos apartados sigilosos digitais.
ê lº Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a
apenas uma hipótese legal de sigilo e às partes que
podem a ele ter acesso.
5 2ª Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos
digitais quantos forem necessários para atender o
disposto no é lª.

5 49 Processos em desconformidade com o disposto no

é 29 serão devolvidos à área demandante, sem a
respectiva digitalização.

Art. 49. As folhas sigilosas não comporão os
representantes digitais dos volumes, devendo ser
digitalizadas e carregadas no sistema de protocolo em
arquivos apartados sigilosos digitais.
& lº Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a
apenas uma hipótese legal de sigilo e às partes que
podem a ele ter acesso.
Adição do é 39, restringindo a competência para criação
& Zª Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos
de apartados sigilosos digitais no sistema.
digitais quantos forem necessários para atender o
disposto no é lª.
5 Sº Terão competência para incluir e editar apartados
sigilosos digitais as áreas de tramitação do processo e,
nos casos em que for demandada, a Central de
Digitalização.

Art. 57. Ficam revogados o inciso III do art. 13 da

Art. 58. Revogam-se as Portarias nª 738, de 2 de

Portaria nº 734, de 12 de julho de 2007, e as Portarias

outubro de 2009 e nª 941, de 28 de outubro de 2011.

nª 738, de 2 de outubro de 2009 e nº 941, de 28 de
outubro de 2011.

Revogar inciso de Portaria que vedava o recebimento de
documentos (cópias) por fax.

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2014
Institui rotinas e procedimentos aplicáveis à
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigiloe digitalização de documentos
produzidos e recebidos noâmbito da Anatel, e dá

outras providências.

O
PRESIDENTE
DA ,; AÇENCIA « NACIONAL
DE
TELECOMUNICACOES, no uso das competências que lhe confereo art136 do Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 61%, de 29 de abrllde 2013; e
"v

CONSIDERANDO o disposto na Leinº8.159, de 8 'deJaneiro de 1991;
/,4*_

CONSIDERANDOodlsposto"na Lei nº 9. 784, de 29 de
Janeiro de 1999,
CONSIDERANDO o disposto na
Lei nº 8.112: de 11 de dezembro de 1990,

CONSIDERANDO6dispostonaLeinº9800, de 26 de maio de 1999;
CONSIDERANDOodisposto na'L'eiznº 10.406, de 10 deJaneiro de 2002;
CONSIDERANDOodispostona Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011;

.

CONSIDERANDO odisposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de

2002, daSecretaria deLogísticae Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
_ Orçamento e Gestao

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretariade Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

“%

1

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do

Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e infomações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.

51 do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de 1nst1tu01onalizar osprocedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agêncià

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 181, de27de mar . de2013, que
institui Grupo de Trabalho de coordenação da implementação, no âmbito daAnatel, das ações
necessárias a atender ao disposto no Decreto nº 7.3845, de 14 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO o constante dosautosdo processonº 5350Ó.028643/2013;
RESOLVE:
Art. lº Instituir rotinas «eprocedimentos aphcaveis à autuação e instrução de
Sªbiª):

processo, indicação e tratamentodeSlgllOedigitalização 'dedocumentos produzidos e recebidos
no âmbito da Anatel ',
' . '
” .— A " _ *__ «,

Parágrafo único. As'rotinas e procedimentos aplicáveis ao processo eletrônico na

Anatel serão objeto”
:

ortariakespecítiêáv,
&gt;-f .
”,;

“.

44444

Art. Z.,,Parªa'fms destaªºíõprtaria consideram—se os seguintes conceitos:

j': 1Agente,de Protocolo servidor ou prestador de serviço designado para executar
gf“
)
as atividadesdereceÉim“ “to de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externaautuação de processos e remessa de documentos ou processos,
.. ,,,,

"(ºff:-

:»

II — ãfàuivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;

II - autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;

IV — autuação e/ou formação de processo - e' o termo que caracteriza a abertura do
processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo esteja
relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;
V - desapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados;

VI - desentranhamento: é a retirada de folha ou peça de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim;
Vll - desmembramento: é a separação de parte da dª cume'ntação de um processo,
este fim;

VIII — despacho ordinatório: mamfestaça
«33h
»

dCCISÓI'ÍO, que promove uma prov1dênc1a ord1nator1

assunto

'untada por apensação: é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, . e um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo

interessado ou não;

XIV — litigante de má-fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de

modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes inlhndados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório ;

XV — peça: é o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex: folha,
folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de vídeo,

nota fiscal, entre outros;

XVI - processo: documento ou conjunto de documentos oficialmente reunidos no
decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento;
XVII — retificação: é a correção de anexação realizada de forma indevida;
XVIII - sistema de protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência;

XIX — volume: cada uma das partes,, em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Seção I
Do Processo deííllrabalho '

Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no sistema 'de protocolo e movimentação ao destinatário.

Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita podem ser
remetidosa Agência pOr sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e—mail, sem
prejuízo documprrmentodos prazos, e terão mero valor de cópias.
& lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias da data de
recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.
5 20 Caso o termo final do prazo a que se refere o ê ]0 recaia sobre um dia em que
não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade Descentralizada correspondente, será
considerado como termo final o próximo dia útil.

ê 3º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no prazo previsto no
êlº, serão considerados como não praticados os atos processuais relativos a cópias encaminhadas
por fax ou mensagem eletrônica.
é 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último dia do prazo,
porém já fora do horário de expediente, será considerada intempestiva.

5 Sº A Anatel poderá praticar atos de sua competência à vista de transmissões
efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.
& 6º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão aque se refere este
artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido. *
/

ê 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do doçumento eriViado por
fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua fidedignidade com o original entregue na
Agência, que devem ser idênticos, inclusive os émeXos
'
».

5 Sº Sem prejuízo de outrassanções, a conduta do administrado será considerada
de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o ”original remetido pelo fac-símile ou

mensagem eletrônica e o original entregue na AgiA ncia.
& 9º O encammhamento dos documentos _a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereçoeletromcoou fax informado no sítio eletrônico da Agência.
510 Qs documentosªreõebidos nosªprotocolos da Anatel deverão ser enviados aos
respectivos destmatarros deVidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora do
recebimento e, se possivelcom seu' ,epresentante digital carregado no sistema de protocolo.
«

Art. 5º.O processo deverá ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
originalou cópialegalmente autenticada por:

”I "— servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou
II — tabelião, notário ou oficial público.
Art. 6º Somente poderão proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.

Art. 7º Quando constatado o desaparecimento ou extravio de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor ao seu superior imediato,

devendo este promover sua pronta apuração, por meio de sindicância ou processo administrativo

disciplinar, sob pena dos envolvidos responderem civil, penal e administrativamente, conforme
legislação vigente.
Art. 8º Somente o anverso (frente) das folhas de processo serão numerados.
Art. 9º O verso da folha de processo não recebe numeração, devendo, em caso de

não possuir conteúdo, receber o carimbo "Em branco”.

Art. 10 Ao identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deverá proceder a sua renumeração, lavrando após a última
folha do processo Despacho Ordinatório que indique renumeração de folhas, no qual deve
explicitar o motivo da alteração e/ou correção.
Art. 11. Despachos Ordinatórios constarão em folhas próprias e numeradas, não
podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel com a aposição
de sua identificação funcional.

Seção II”"

4 Da Autuação de Processo
Art. 12. O servidor .da Anatel solicita,? por meio do sistema de protocolo, a abertura

do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento instaurador.
Art. 13. O agente de protocolo realizará a autuação por meio de:
I — preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,

segundo dados fomecidos'n'a solicitação de que trata o art. 12;
II — aposição do respectivo número de protocolo, disposto em campo apropriado na
,,,?
capa do processo;
.
«
III - registro do número de protocolo no módulo próprio do sistema de protocolo;

IV - encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.

Art. 14. A área solicitante receberá a capa do processo no suporte físico e no
sistema de protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:

I - prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo

os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;

II - fazer a juntada, no sistema de protocolo, de todos os documentos que foram
fisicamente anexados ao processo;

III - apor carimbo ou marcação no canto superior direito em todas as folhas
inseridas no processo;
IV - numerar as folhas em ordem crescente, rubricando—as;

V — apor, posteriormente à numeração das folhas, ocarimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.
' n'

número “1”.

5 lº A capa do processo não será numerada“, sendo a folha «inicial numerada com o
'
.

º,: ª.)

",.; ( ,

& 2º Duas folhas em um mesmo processonão podemter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada comletras,enem rasuras. ,f
ê 3º Quando, por falha ou omissão for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer folha dos autos, deve--se aporum "X" sobre o carimbo a ser inutilizado e
proceder-se à renumeração, Sem rasuras, dafolha onde foi ldentifrcada a falha ou omissão e das
subsequentes, observando——se o disposto no art 10
.:.;jr,

“'

i— ,,

.!,

“dª.

,

;*?“

ij4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando—se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente.
5 Sº Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, semcausar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto carimbo de
numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja atingido pelo
referido carimbo.
..(4
,?

_
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Art. 15. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente terão suas peças renumeradas se a respectiva numeração não estiver
correta, devendo-se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica existente.
Seção III
Da Juntada de Documentos e Processos

Art. 16. Ao verificar-se a dependência entre processos, entre processos e

documentos ou entre documentos, e identificar—se & necessidade de apensa-los ou anexa-los,
deve—se realizar a juntada no módulo correspondente no sistema de protocolo.
Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser
considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus
anexos.
& lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima, folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.
& 2º Após a anexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no

sistema de protocolo.
Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deverá ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica

do processo.

'

.»

& lº Nos casos em que hajagrnais de um doeumento a ser inserido no processo, a

cronologia dos fatos deverá ser obedecida.

'

% 2º Após afanexação física dos documentos deve ser realizada a anexação no
sistema de protocolo. ,

“

Art. 19. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, observar-se-á o

seguinte:
e

I - posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;

II - retirar a capa do processo acessório, posicionando—a fechada antes da primeira
folha do processo “principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.
III - renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal; e
IV — apor e assinar o Despacho Ordinatório que proceda anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do
art. 56, e empregado somente na anexação entre processos, posicionando-o entre o processo

principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).

Art. 20. No caso de anexação indevida, a retificação deverá ser justificada no

sistema de protocolo e a anexação indevida desfeita no suporte físico.
% lº O documento ou processo retirado do processo principal deverá ser
substituído por um Despacho Ordinatório que informe a retificação.
& 2º Não se aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processo deve ser cancelado para que seja tomada sem efeito a anexação indevida do documento.
Art. 21. Quando se tratar de juntada por apensação, observar—se—á o seguinte:
I — um processo ou documento deverá ser superposto ao(s) outro(s), devendo o

conjunto ser preso por colchetes ou barbante;

*' '

II — as folhas de cada processo ou documento serão mantidos com sua numeração
original; e

III — o Despacho Ordinatório específico para apensação, gerado pelo sistema de
protocolo, deverá ser lavrado após a última folha do processo principal
Parágrafo Único. Odespachode que tratao inciso III aplica-se aos casos de

seçãoIV

_ Da *Des'apejnsação
Art. 22“'“-Após adecisão final, os processos poderão ser desapensados através do
sistema de protocoloe, no tratMento do suporte físico, realizar as seguintes ações:
"

; I -;_ separar _os documentos ou processos a serem desapensados;

II Álavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensação após a última folha
do processo principal; e “
III — instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto

no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram
apensados.
Parágrafo Unico. O despacho de que trata o inciso II somente aplica-se à
apensação entre processos ou de documento a processo e é gerado pelo sistema de protocolo.
Seção V

Do Desentranhamento de Peças

Art. 23. O procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:
I — a(s) peça(s) do processo serão retiradas, sendo vedada a retirada da folha ou
peça inicial do processo;

11 - o desentranhamento será registrado no sistema de protocolo;
III - lavratura de Despacho Ordinatório específico, gerado por meio do sistema de

protocolo, a ser inserido após a última folha do processo; e
IV - em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deverá
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do sistema de protocolo, a

ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório.
Seção VI

«

Do Desmembramento de Peças

Art. 27. Identificada alnecessidade de desmembramento de peças, o respectivo
,, .
' í procedimento observará o seguinte:

I — a(s) peç_a(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão) retiradas,
sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;
II -— a(s)peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituídas por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. 59, & ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

III : o deSmembramento será registrado no sistema de protocolo, indicando qual
das peças desmembradasserá o documento instaurador do novo processo, quando o sistema de
protocolo gerará o Despacho Ordinatório específico, a ser aposto após a última folha do processo
original;
IV — deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e

V — no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,
deverá ser lavrado Despacho Ordinatório como documento instaurador do novo processo.
Seção VII

Da Abertura de Novos Volumes

Art. 28. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes
obedecerá à distância aproximada de 2cm da margem esquerda.
Parágrafo Único. Nos casos em que a quantidade de folhas de um documento a

ser anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a
ele ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deverá ser realizado o encerramento do
volume já autuado, corn a manutenção da respectiva quantidadefdeífolhas, e aberto um volume
subsequente ao qual será anexado o novo documento.
ª "
Art. 29. Identificada a necessidade de abertura de novovolume de processo, o
respectivo procedimento observará o seguinte:

f

e

I - o encerramento do volume será informado?“ano sistema deprotocolo e será
lavrado Despacho Ordinatório próprioem folha suplementar;
'à»

-

"ªs?”

,

«"i—Í“
II - será realizada a aberturazde
novo volume e efetuada, apos a capa, a lavratura
do Despacho Ordinatório que proceda abertura de volume, em folha suplementar, obedecendo a
sequência de numeração do volume anteriºr;
' * &
'
CVM,; ,(

volume;

(

,,N

_

_

,.,

III — as icapas dos processos. serao. identificadas com a respectiva numeraçao de
'“
'

lV—quandohouver documento encadernado ou em brochura, e tambem em
relação aos de grande volume, devera sercolada no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referido anexo ouapenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” ou“Apenso
Seção VIII
Do Encerramento de Processo
e
”e

Art. 30. O encerramento de processo ocorre por indeferimento do pleito,
cumprimento da solicitação e dos compromissos arbitrados ou dela provenientes, desistência
motivada formalmente pelo interessado, ou ainda motivo outro, desde que devidamente
justificado.
Art. 31. Identificada a necessidade de encerramento de processo, o respectivo
procedimento observará o seguinte:

l — serão registradas no sistema de protocolo as informações de encerramento do

processo; e
II - será lavrado o Despacho Ordinatório com função de encerrar o processo,
como a última folha que o compõe.

CAPÍTULO 11
DO TRATAMENTO DE INFORMAÇOES SIGILOSAS
Seção I

Das Disposiçõesterais

Art. 32. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

'

.

I — seja imprescindível àpreservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, passível de
classificação nos graus ultrassecreto, “secreto ou reservado;
II - seja necessário para resguardar a “intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011;
III 5 possua hipótese legal específica de sigilo, tais
“confidencial”, “restrito” ou “segredo”, excetuando-se o disposto no inciso I;

como

“sigiloso”,

1

Parágrafo único. Documentos e informações que caracterizem as exceções
dispostas nosincisos _l, ale terão tratamento sigiloso.
Art. 33. Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada
de decisão e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato

ou decisão, independentemente de incidência de sigilo.
Art. 34. O Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência

do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.
Art. 35. Serão objeto de portaria específica:

I - procedimentos para classifrcação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 32;

II - procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantes em sistemas e soluções de tecnologia da informação.
Seção II

Da Indicação de Documentos Sigilosos
;

Art. 36. O servidor responsável pela análise do p ”cesso deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele aneXados.
,» xi;

Art»
38. Noscasos em que haja pedido de atribuição de sigilo a informação
encaminhada por admlmstrados e anexada a processo em andamento, a gerência competente ou
equivalente expressará sua decisão a respeito do pedido por meio de Despacho Decisório.
Art. 39. As folhas que contenham inforrnações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e

manutenção de volume físico apartado.
Art. 40. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no sistema de
protocolo:

I - após anexação ao processo do despacho de que trata o art. 37; e

II — após proferida a decisão de que trata o art. 38.
Art. 41. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios que indiquem sigilo de folhas, esses deverão ser carimbados como "Sem
Efeito", devendo ser anexado um novo Despacho Ordinatório indicando os novos intervalos
sigilosos.

e 14, lj 3º.

Parágrafo único. A renumeração do processo obserÍVara o disposto nos artigos 10
7

Art. 42. Documentos avulsos, que nãoVenham a compor processos autuados e
que devam ter seu acesso restrito em razão de sigilo,devem ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicação dequese trata de documento sigiloso e
I",,
do respectivo destinatário.
.:, .,
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ArtEj43. Oprocesso de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos quecompreendem acaptura o armazenamento e a disseminação digitais dos

lº osarquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a
representaç »O“? .lormato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação derepresentantes digitais.

52

Qprocesso
de digitalização complementa as ações convencionais de
nª,/,,',
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:
I - fidelidade e padronização do representante digital; e
II - integridade dos originais submetidos a este processo.

& 3º Os processos, documentos e mídias submetidos à digitalização serão
carregados no sistema de protocolo.

& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que deverão ser mantidos.
Art. 44. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).

Art. 45. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel serão
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais carregados no
sistema de protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais ,de sigilo.
& lº A área competente para tratar do documento aque seirefere o caput deverá
atribuir a este nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, “devendo o representante
digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a incidência de hipótese
legal de sigilo.
'
.

ª,-

5 2º Documentos com indicação desigilo de qualquer_tipo não serão submetidos
ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, devendo ser
encaminhados diretamente ao destinatáriosem violação dorespectivo envelope.

& 3º O destinatário do [documento _de que 'trata o 5 2º providenciará sua

digitalização.

J 1 'ª'”

"

4 '

Art. 46 Ós processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital aeles anexos,poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar,caso necessário,apoio à GIIB.
Parágrafo únióo. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitaçãoa Central de D1g1talizaçao
Art. 47. Os processos encaminhados para digitalização pela Central de
Digitalização devem estarem conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis à autuação e instrução processual e tratamento
de informações sigilosas.
ê lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deverá encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com
indicação das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.
& 2º Todos os processos encaminhados para digitalização deverão:

I - possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que apure a presença de folhas

sigilosas, ainda que o processo não as contenha, o que deverá ser destacado em campo
apropriado no referido Despacho.
II - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório que apure a presença de
folhas sigilosas.

& 3º Após a digitalização, o processo será devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:
I — validar o trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
desconformidades;
II — revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
'
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.

% 4º Processos em desconformidade com o disposto no & 2º serão devolvidos à
área demandante, sem a respectiva digitalização.
& 5º A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
Art. 48, A versão digitalizada do processo será composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos.
Parágrafoúnico. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não

apresentar conteúdo.

'

“

'

. Art.“ 49. ; ”Cada. volume do processo terá seu próprio representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o

art. 50.

”

ê lº Os arquivos de que trata o caput deverão ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo sistema de protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.

& 2º As lacunas às quais se refere o caput deverão ser preenchidas por uma folha
remissiva que indicará o número da folha onde se encontra o Despacho Ordinatório que trata o
respectivo intervalo no que se refere a informações sigilosas.

Art. 50. As folhas sigilosas não comporão os representantes digitais dos volumes,
devendo ser digitalizadas e carregadas no sistema de protocolo em arquivos apartados sigilosos
digitais.
& lº Cada apartado sigiloso digital será correlacionado a apenas uma hipótese

legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.
5 2º Poderão ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no é lº.
& 3º Terão competência para incluir e editar apartados sigilosos digitais as áreas

de tramitação do processo e, nos casos em que for demandada, a Central de Digitalização.
.

.

/

'

Art. 51. E obrigatória a atualizaçãoldos representantes digitais do proCesso, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em gue o processo seja encaminhado

para vistas ou decisão.
Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas deverão ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.

"Seção II .

& Digitalização de Documentos Avulsos
Art: 5_12).ªiDocumentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que

possuam número de protocolo, poderão ser submetidos ao processo de digitalização.
ê lº Osrepresentantes digitais dos documentos de que trata o caput deverão ser
carregados no sistema de protocolo sendo—lhes atribuídos o nível de acesso apropriado.

% 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.
& 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.

Art. 53. Todo documento produzido no âmbito da Anatel deverá:

I — sempre que possível, ter o original assinado submetido ao processo de

%>

m——__—_A

digitalização e seu representante digital capturado no sistema de protocolo; e
II - obrigatoriamente, ter sua versão eletrônica final (minuta) capturada no sistema

de protocolo.
Seção III
Do Tratamento de Mídias

Art. 54. Mídias produzidas ou recebidas pela Anatel serão protocolizadas
individualmente e terão seu conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão ZIP,
“
que deverá ser capturado no sistema de protocolo.
& lº Quando for parte integrante de processo, a mídia será fisicamente anexada ao
processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.
ê 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no caput e ê lº do art. 45
quanto à averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo. #

—,çAPírULo Iv
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 55. Os representantes digitais dos processos e documentos serão carregados
no sistema de protocolo em formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e compressão das
imagens de forma a proporcionar o reConhecimento óptico de caracteres (OCR), combinados
com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.
Parágrafo único. Os representantes digitais serão capturados em versão

monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação.
, it, ,,
' Art. 56? Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.

Art. 57. Picam revogados o inciso III do art. 13 da Portaria nº 734, de 12 de julho
de 2007, e as Portarias nº 73 8, de 2 de outubro de 2009 e nº 941, de 28 de outubro de 2011.

Art. 58. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - ANATEL

PARECER Nº

598/2014/ACD/PFE-ANATEL/PGF/AGU1

PROCESSO Nº

53500.028643/2013

INTERESSADO:

Conselho Diretor

ASSUNTO:

Revisão da Portaria nº 738/2009, para atualização das rotinas e
procedimentos de autuação e instrução de processos, indicação de
sigilo e digitalização de documentos no âmbito da Anatel.

EMENTA:

Ato Normativo Interno. Minuta de Portaria. Institui rotinas e
procedimentos aplicáveis à autuação e instrução de processos,
indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos
produzidos e recebidos no âmbito da Anatel. Análise e sugestões.

PARECER

RELATÓRIO
1.
Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Federal Especializada pela
Superintendência de Gestão Interna da Informação— SGI, por meio do Informe nº 09/2014—
GIIB/SGI, datado de 28. 03. 2014, visando à análise e emissão de Parecerjun'dico acerca de
minuta de portaria interna que institui rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e
instrução de processos, indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos
produzidos e recebidos no âmbito da Anatel.

2.
O
documentos:

processo

administrativo

encontra-se

a)

Termo de atuação, fl. 01;

b)

Informe nº 01/2014/GIIB4/ às fls. 02/04;

instruído

com

os

seguintes

c)
Cópia da Portaria nº 738/2009 às fls. 05/14, que estabeleceu rotinas e
procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de processos na Anatel;
d)
Cópia da Portaria nº 941/2011 às fls. 15/16, que dispõe sobre o acesso público
aos documentos e informações acostados em Procedimento de Apuração de
Descumprimento de Obrigação (Pado);
e)

Proposta inicial de minuta da portaria que se quer instituir às fls. 17/25;

f)
Informe nº 09/2014/GIlB/SGI às fls.26/29, seguido dos documentos relativos à
Consulta Interna realizada em relação ao ato normativo;
9)

Proposta de minuta da Portaria, fls. 56/64, já considerado resultado da já

1 Parecer elaborado com a colaboração do servidor Abhner Youssif Mota Arabi
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referida Consulta Interna;

3.

Foram então os autos encaminhados a esta Procuradoria por meio de
Despacho da Superintendente de Gestão Interna da Informação (fl. 29-v).

4.

É o relatório. Passa-se a análise jurídica.

||. FUNDAMENTAÇÃO
5.
De início, considera--se conveniente a consignação de que a presente
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente
data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do art., 131 da
Constituição Federal de 1988 e do art. 10, êlº, da Lei 10.480/2002, incumbe a este Orgão de
Execução da Advocacia—Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente
jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados
no âmbito da Anatel, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa.
6.
Pretende a Administração editar ato normativo para alterar a Portaria nº
738/2009 e, por consequência, as rotinas e procedimentos para autuação e instrução de
processos, indicação de sigilo e digitalização de documentos no âmbito da Anatel.

7.
Da análise dos autos é possível constatar que a consulta formulada guarda
estreita relação com o exercício, pela Anatel, do poder regulamentar. O administrativista
José dos Santos Carvalho Filho conceitua o instituto da seguinte forma:
”Poder Regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de
editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A
prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a
Administração alterá-Ia a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá
abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. Por essa
razão, o art. 49, V, da CF, autoriza o Congresso Nacizonal a sustar atos normativos que

extrapolem os limites do poder de regulamentação". (grifos no original)

8.
Portanto, o poder regulamentar representa uma prerrogativa de direito
público, conferida aos órgãos, que têm como mister execução de uma política pública, como
é o caso da Anatel.

9.
Esta incumbência, por assumir caráter derivado, somente pode ser exercida a
luz de instrumento legal preexistente, encontrando limites nos contornos maiores traçados,
que no caso decorre da nova Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, que aprovou o novo
Regimento Interno da Anatel, ora respaldado na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 e no
Decreto 2.338/1997.

II. (a). Aspectos Gerais — legislação afeta ao tema e regularidade formal do
processo administrativo.
10.
O procedimento atualmente aplicável à autuação e instrução de processos na
Anatel foi instituído pela Portaria nº 738/2009. Entretanto, segundo se depreende dos
próprios Informes acostados aos autos, há temas importantes da gestão documental que
não receberam tratamento por este ato normativo. Toma-se, por exemplo, o fato de que a
Portaria atualmente vigente não faz referências ao tratamento de documentos sigilosos,
tampouco aos procedimentos de digitalização dos mesmos.

11.
Nessa mesma linha, a publicação da Lei de Acesso a Informação — LAI (Lei nº
12.527/2011, de 18 de novembro de 2011), a qual, com o propósito de regulamentar o
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações, trouxe significativo impacto
no tratamento da informação produzida e custodiada pelos órgãos públicos.

2 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, 16ª Ed. RJ, 2006, pg. 44
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12.
Ressalte-se que a referida Lei dispõe sobre procedimento' ar-se're'm'“;
observados pelos três poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; ab ªgenda:”:
a administração direta e indireta, como explicitado nos arts. lº e 2º do citado diploma
legislativo.
13.
Tal norma legal, que se colocou como regulamentação dos arts. 5º, inciso XIV;
37, & 3º, inciso II e art. 216, 5 2ª, todos da Constituição Federal de 1988, possui importante
significado para a consolidação da democracia e da cidadania no Brasil, tornando possível
uma maior participação e fiscalização popular nos procedimentos da Administração, além de
significar uma

14.
Ademais, note-se que em 29/04/2013, por meio da Resolução nº 612,
instituiu—se o Novo Regimento interno da Anatel, o qual apresenta, ao longo de seu corpo,
diversos dispositivos dedicados à questão do tratamento dos documentos produzidos ou em
trâmite pela agência.
15.
Cita—se, como exemplo do acima disposto, o art. 37, V do Regimento Interno
desta Agência:
Art. 37. Os processos administrativos observarão, dentre outros, os seguintes
critérios de:
V - observância da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo
como exceção, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição
Federal ou em lei;

16.
Nota-se, assim, que se trata de questão cuja regulamentação interna pela
Agência e importante, notadamente por revisar e atualizar as rotinas e procedimentos
internos para autuação e instrução de processos; além de estabelecer procedimentos para
indicação e tratamento de sigilo, bem como para a digitalização de documentos no âmbito
da Anatel.

17.
Quanto a regularidade formal, observa—se que foi cumprido o procedimento
previsto no Regimento Interno da Anatel, instituído pela Resolução nº 612, de 29 de abril de
2013, o qual prevê em seu art. 60 o instituto da Consulta Interna, procedimento que visa dar
maior publicidade, legitimidade e participação do corpo interno da Agência na edição de
atos normativos.
18.

Assim dispõe o citado dispositivo:
Art. 60. A Consulta Interna tem por finalidade submeter minuta de ato normativo,
documento ou matéria de interesse relevante, a críticas e sugestões dos
servidores da Agência.
& lº A Consulta interna será realizada previamente ao encaminhamento da
proposta de Consulta Pública ao Conselho Diretor, com prazo fixado pela
autoridade competente, devendo ser juntada aos autos do processo a que se
refere.
5 29 A Consulta Interna poderá, justificadamente, ser dispensada quando a sua
realização impedir ou retardar a deliberação de matéria urgente.
5 39 A Consulta Interna poderá ser realizada independentemente de realização de
Consulta Pública.
5 4º As críticas e as sugestões encaminhadas e devidamente justificadas deverão
ser consolidadas em documento próprio, anexado aos autos do processo
administrativo, contendo as razões para sua adoção ou rejeição.

19.
Percebe-se, pela instrução processual, que a minuta de portaria foi objeto de
Consulta Interna por parte da Administração em fevereiro de 2014 (Consulta Interna nº
617), tendo sido concedida ampla publicidade e oportunizado ao corpo de servidores da
Anatel o direito de manifestação quanto à redação da minuta de portaria.
20.
Nesse sentido, o texto, que ora encontra—se submetido a esta PFE-ANATEL,
durante o processo de Consulta Interna, recebeu 30 (trinta) contribuições, algumas
acatadas, sendo todas elas individualmente respondidas conforme o relatório de fls. 39/55.

21.

As alterações acatadas foram inseridas na minuta proposta às fls. 56/64—v.

22.
Assim, sob a ótica jurídica, não se vislumbram quaisquer óbices à instituição
de tal possibilidade. Ao contrário, entende-se que é uma medida que assegura maior
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efetividade a princípios constitucionais e à legislação federal;
justificada a alteração normativa que se quer implementar.

pelo que se entende

23.
Cabem, no entanto, as seguintes observações em relação à minuta de
portaria apresentada.

ll.(b). Do tratamento de informações sigilosas.

24.
Um dos assuntos principais do instrumento normativo que se quer instituir diz
respeito à classificação de publicidade e sigilo dos documentos em trâmite na Agência. Tal
assunto, como se depreende da minuta proposta, foi objeto do Capítulo II da Portaria,
intitulado "Do Tratamento de Informações Sigilosas".
25.
Quanto à indicação de documentos sigilosos, mais especificamente, percebe—
se que assim dispõem os arts. 36 e 37 da minuta proposta:
Art. 36. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.
Parágrafo Unico: A averiguação de que trata o caput é obrigatória nos casos em
que o processo seja encaminhado para arquivo geral, vistas, decisão ou
digitalização.

Art. 37. Após realizar a averiguação de que trata o art. 36 o servidor deverá
indicar

os

documentos

e

informações

sigilosos

constantes

dos

autos

dos

processos, mediante preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório
específico.
ªlº Os processos poderão ter quantos despachos forem necessários e cada
despacho poderá tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.
529 O despacho comporá folha própria no processo, devidamente numerada, e
tratará, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em momento
anterior a sua lavratura.
539 A indicação de sigilo por meio de Despacho não se aplica a informações
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da
Lei nº 12.257, de 18 de novembro de 2011, cuja classificação será formalizada de
acordo com a referida Lei e normas complementares, entre elas, portaria
específica citada no artigo 35, l.

26.
O dispositivo foi objeto de contribuição durante a Consulta Interna, mais
especificamente a contribuição nº 23 (fl. 49), na qual, em lembrança à Lei de Acesso à
Informação, se questionava sobre quais as autoridades competentes para classificar,
reclassificar e desclassificar informação como sigilosa no âmbito da Administração Pública.

27.
Tal contribuição restou não acatada (fl. 50) sob a justificativa de que o
dispositivo da minuta de Portaria não prevê uma indicação de grau de sigilo em si, mas
apenas uma análise dos processos "sob a ótica de informações passíveis de restrição no seu
acesso, em especial informações prestadas por administrados à Agência".
28.
Sobre a temática do rol de autoridades aptas a classificar informações em
grau de sigilo reservado, cumpre-nos realizar alguns apontamentos. Inicialmente, cabe
lembrar que a Lei de Acesso à Informação assim trata a questão:
(Lei nº 12.527/2011)
Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração
pública federal é de competência:
I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades: (...)

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de
autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e
III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que
exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de
acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o
disposto nesta Lei.
5 lº A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação
como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a

agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

29.
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órgão editar regulamento específico definindo a competência de classificação de - _
desde que as autoridades em questão exerçam cargo ou função equivalente a DAS 101.5 ou
superior.
30.
A definição dessa equivalência, por determinação do disposto no art. 18 da
Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, cabe ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. O titular da referida pasta, por sua vez, editou a Portaria nº 186, de 17 de agosto de
2000, que traz como anexo a seguinte tabela:

TABELA DE EQUIVALÉNCIA ENTRE OS CARGOS COMISSIONADOS E CARGOS
COMISSLONADOS TECNICOS_ DAS AGENCIAS REGULADORAS E OS GARGO EM
COMISSAO DO GRUPO-DIREÇAO E ASESSORAMENTO SUPERIORES — DAS.
Cargos Comissionados das Agências

Reguladoras

NE/DAS

CD | e CD II

Natureza Especial (NE)

CGE |
CGEII,CGE m, CAI, CAII eCCTv
CGE N E CCT IV

DAS 6
DASB
DAS 4

CAS | e CCT n
CAS II e CCT I

|

DAS 1

31.
Verifica-se, dessa forma, que apenas os cargos CD | e II, CGE I, II e III, CAI e II
e CCT—V, por serem equivalentes a DAS 101.5 ou superior, são elegíveis por regulamentação
desta Agência para terem competência de classificação de informação em grau de sigilo.
32.
Tais considerações encontram—se, inclusive, refletidas no Regimento Interno
da Agência, em especial em seu art. 51.

33.
Em continuidade, a Lei de Acesso à Informação prevê a possibilidade de
delegação para subordinados apenas das competências de classificação de informação em
grau de sigilo ultrassecreto e secreto:
(Lei nº 12.527/2011 - art. 27)
& lª A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação
como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a
agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

34.
Embora não exista menção expressa, parece-nos que a intenção da Lei foi
vedar a delegação para a classificação de informações em grau de sigilo reservado (inciso III
do art. 27).

35.
Enquanto o rol das autoridades aptas a classificar informações em graus de
sigilo secreto (inciso li) e ultrassecreto (inciso I) é fechado, atendidos os requisitos da Lei,
especialmente o que diz respeito ao exercício de cargo igual ou superior a DAS 101.5 ou
equivalente, na imensa flexibilidade de definição da competência para o grau de sigilo
reservado.
36.
Todavia, a Lei de Acesso à Informação adota como premissa a
excepcionalidade do sigilo, pelo que pretende reduzir o rol de legitimados à classificação ao
máximo, visando evitar a banalização do instituto. Tanto é verdade que sequer é possível a
Classificação da informação no grau de sigilo ultrassecreto por qualquer autoridade desta
Agência e apenas o seu Presidente detém a competência de classificação no grau secreto,
conforme também já disposto no Regimento Interno.
37.
Na definição da competência para classificação do grau de sigilo como
reservado, hipótese mais comum de classificação de sigilo, o legislador procurou sopesar
essa necessidade de restrição do número de legitimados (e consequentemente do número
de documentos sigilosos) com a necessidade de andamento dos feitos em trâmite nos
órgãos públicos.
38.
De fato, estabelecida uma pequena quantidade de legitimados para o grau
reservado, estes seriam sobrecarregados com a análise corriqueira dos pedidos de sigilo
documental, inviabilizando o andamento de tais feitos. A saída encontrada foi limitar o
ADM FPB/2014
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número de legitimados para os ocupantes dos cargos mais altos da administração (DAS
101.5 ou superior) e deixar a definição do rol para os regulamentos nos casos concretos,
viabilizando o correto andamento dos trabalhos.
39.
Estabelecidos os legitimados por quem já conhece a realidade do órgão,
permitir a delegação seria ampliar tal rol, algo que contraria os princípios acima expostos.
Nesse sentido, o silêncio da norma quanto à possibilidade de delegação é eloquente.
40.
Sabe-se, porém, que tal atribuição de sigilo tratada pela Lei nº 12.257/2011
tem por objeto documentos cujas informações dizem respeito à Administração Pública em si,
e que, no desempenhar de suas atribuições, a Agência lida com corriqueiros pedidos de
sigilo referentes a documentos que contém informações relativas a empresas privadas
envolvidas em determinado processo.

41.
Tanto é assim que o próprio Regimento Interno, tratando de disposições
gerais sobre o processo administrativo, assim prevê:
Art. 45. O administrado tem os seguintes direitos frente à Agência, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
VI — solicitar tratamento sigiloso de seus dados e informações, cuja divulgação
possa violar segredo protegido por lei ou intimidade de alguém, mediante
justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art. 51.

42.

Mais a frente, encontra—se também a seguinte previsão:
Art. 229. A Gerência de Informações e Biblioteca tem, em sua área de atuação, as
seguintes competências dentre as atribuídas a Superintendência de Gestão da
Informação:

XII

—

dar

publicidade

a

informações,

instrumentos

documentos
da Agência,
com
observância
confiabilidade e tratamento sigiloso;

de

normativos

critérios

de

e

demais

segurança,

43.
Cita-se, ainda, que a própria Lei de Acesso a Informação ressalva em seu art.
22 que o disposto na referida Lei "não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de
segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta
de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o poder público".
44.
Entretanto, o próprio Regimento Interno da Agência, como se depreende do
art. 45, VI acima citado, ao tratar da solicitação de tratamento sigiloso pelos administrados,
remete ao art. 51, cuja disposição se dá em atendimento ao previsto na Lei de Acesso a
Informação, prevendo explicitamente em seu 529 que ”a classificação e o tratamento de
documentos sigilosos observará a regulamentação aplicável".

45.
Assim, pelo exposto, entende-se que, antes do prosseguimento do
procedimento de assinatura e publicação da Portaria, o ponto relativo à indicação de sigilo a
documentos e informações por servidor não ocupante dos cargos descritos na Lei de Acesso
a Informação ou equivalentes merece maior atenção da Administração.
46.
A priori, parece—nos que a atribuição de sigilo nos termos da Lei 12.527/2011
é restrita aos ocupantes de determinados cargos, conforme acima descrito, não se abrindo
tal possibilidade a todo e qualquer servidor integrante dos quadros da Administração.
47.
Entretanto, em se tratando de indicação de sigilo relativa a informações
atinentes aos administrados (como, por exemplo, relacionadas a informações técnicas,
operacionais, econômico-financeiras, contábeis, etc.), o procedimento indicado nos arts. 36

e 37 da minuta proposta parece se mostrar possível.
48.
Entende—se, assim, que se faz conveniente uma nova reavaliação da indicação
de sigilo a informações e documentos, de modo que o tema seja melhor analisado e
justificado pela Administração, conferindo tratamento mais detalhado ao assunto na minuta
do ato normativo que se quer instituir.
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II.(c). Do prazo para apresentaçao do orlglnal de documento apresentad
ou e-mail.

”'a-ª"

or fax
«mªs?»

49.
O êlº do art. 4º da minuta proposta prevê, na linha do art. 2º da Lei 9.800/99,
que, nos casos em que for utilizado o sistema de transmissão de dados e imagens, os
documentos originais devem ser entregues a Anatel em até cinco dias da data do término
do respectivo prazo processual.

50.
Entende-se acertada tal redação, mas, apenas com o fito de se evitar
eventuais futuros questionamentos, recomenda-se que se preveja de modo expresso que
trata-se de prazo corrido, e não de dias úteis, por exemplo.
51.

Desse modo, exsurgiria a seguinte redação:

519 Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias
corridos da data de recepção do material remetido por sistema de
transmissão, e terão mero valor de cópia.

II.(d). Da desnecessidade de digitalização do verso sem conteúdo de folhas.

52.
O art. 9º da minuta apresentada dispõe que “o verso da folha de processo não
recebe numeração, devendo, em caso de não possuir conteúdo, receber o carimbo 'em
branco'".

53.
Tal opção, de que conste o carimbo "em branco" no verso de folhas
inutilizadas no processo, consiste em escolha formulada pela Administração Pública, que se
entende justificável sob o prisma da maior segurança jurídica na tramitação processual.

54.
que, durante
digitalizadas,
páginas não

Mais à frente, no entanto, consta do parágrafo único do art. 48 a obrigação de
a digitalização dos processos, os versos de todas as folhas devem ser
compondo o arquivo digital referente ao respectivo processo, ainda que tais
apresente qualquer conteúdo além do carimbo mencionado no parágrafo

anterior.

55.
Entende--se ser essa uma exigência não razoável. Isso porque, na prática, tal
medida dificultaria o trabalho de análise dos arquivos digitais, visto que estes teriam, em
sua composição, inúmeras páginas sem conteúdo algum.
56.
Se são páginas sem conteúdo, e que nem sequer são numeradas, entende—se
ser desnecessária sua digitalização, não havendo, ao ver desta PFE, motivos para que tais
folhas sem informação constem dos arquivos digitais.

57.
Tal entendimento é também adotado pela própria minuta proposta, quando
esta trata da digitalização de documentos avulsos. O 539 do art. 52 prevê que ”o verso da
folha que não contenha informação não deve ser digitalizado".
58.
Assim, sugere-se que haja uma harmonização entre os dispositivos,
aplicando-se a previsão do art. 52, 539, que trata da digitalização de documentos avulsos,
também ao art. 48, parágrafo único, que trata da digitalização de processos.
59.
Ao ver desta Procuradoria, durante a digitalização de processos, apenas as
páginas que contenham efetivo conteúdo ou informação devem compor o respectivo
arquivo digital, de modo que as páginas que contenham a mera aposição do carimbo “em
branco" não integrem tal documento.
60.

Sugere—se, desse modo, a observância desse ponto.

II.(e). Dos ajustes redacionais.
61.
Superadas as observações de cunho material, cumpre fazer a sugestão de
alguns ajustes redacionais. As alterações sugeridas encontram-se destacadas em negrito.

62.
No art. 49, 579, prezando pela maior clareza textual, sugere-se que em lugar
de “que devem ser idênticos, inclusive os anexos", sugere-se a seguinte redação:
579 Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do documento
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enviado por fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua
fidedignidade com o original entregue na Agência, devendo a copia
ser idêntica ao original, inclusive os anexos.

63.

No art. 16, em lugar de ”Ao verificar-se" e “identificar-se", sugere-se a

substituição por “Ao se verificar" e ”se identificar", respectivamente, sugerindo-se a

seguinte redação:

Art. 16. Ao se verificar a dependência entre processos, entre
processos e documentos ou entre documentos, e se identificar a
necessidade de apensá-Ios ou anexá—los, deve-se realizar a juntada no
módulo correspondente no sistema de protocolo.

64.
No art. 17,ê 2º e no art. 18, 529 sugere—se a introdução de uma vírgula após
“documentos" nos dois dispositivos, sugerindo-se a seguinte redação:
Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente,
deve ser considerado o primeiro documento (mais antigo) como o
anexador e os demais como seus anexos.

529 Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a
anexação no sistema de protocolo.

Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento
deverá ser inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e
numerado seguindo a sequência numérica do processo.
529 Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a
anexação ao sistema de protocolo.

65.
No art. 22, parágrafo único, em lugar de “aplicar—se", sugere-se a colocação
de "se aplicar", além de um ajuste redacionai que deixe mais clara a redação do dispositivo.
Sugere-se a seguinte redação:
Parágrafo Único: O despacho de que trata o inciso II somente se aplica
à apensação entre processos ou de documento a processo, sendo tal
despacho gerado pelo sistema de protocolo.

66.

No inciso ! do art. 23, sugere-se a seguinte redação:
Art. 23. O procedimento de desentranhamento de peças observará o
seguinte:

1 — a(s) peça(s) do processo será(ão) retirada(s), sendo vedada a
retirada de folha ou peça inicial do processo.

67.

Nos incisos I e li do art. 27, sugere-se as seguintes redações:

Art. 27. Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o
respectivo procedimento observará o seguinte:

! - a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo
será(ão) retirada(s), sendo vedada a retirada de folha ou peça inicial
do processo original;
II — a(s)

peça(s) retirada(s) do

processo

desmembrado será(ão)

substituída(s) por sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme o disposto
no art. 59 a ser(em) posicionada(s) onde se localizava(m) o(s)

original(is),
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desmembrado;

II.(f). Da avaliação da conveniência da edição de ato normativo conjunto.
68.
Por fim, cumpre lembrar que também tramita na Agência processo
(53500.000305/2014) que propõe a edição de Portaria que estabeleça procedimentos para o
recebimento e protocolo de documentos enviados por sistema de transmissão de dados e
imagens no âmbito da Anatel.

Assim, dada a proximidade temática entre a Seção I ("Do Processo de
69.
Trabalho") do Capítulo I ("Da Instrução Processual") do ato normativo aqui editado e aquele
lá formulado, recomenda-se que se avalie se não é pertinente e conveniente aos olhos da
Administração o tratamento das matérias em um único ato normativo. A esta Procuradoria
parece que os procedimentos para o recebimento e protocolo de documentos enviados por
sistema de transmissão de dados e imagens no âmbito da Anatel, objeto do processo
referido no parágrafo anterior, podem merecer tratamento dentro da Portaria objeto do
presente processo, como de fato já conta na minuta elaborada.
70.
Observa-se, ainda, que na manifestação jurídica elaborada no referido
processo, fez—se essa mesma observação, conforme se pode notar no corpo do Parecer n.º
430/2014/ACD/PFE—AnateI/PGF/AGU.

|||.

CONCLUSÃO

71.
Diante de todo o exposto, restrita aos aspectos jurídico-legais do caso em
apreço, esta Procuradoria Federal Especializada, órgão de execução da Procuradoria—Geral
Federal, vinculada à Advocacia—Geral da União — AGU opina pela regularidade jurídica da
minuta de portaria acostada às fls.56/64-v, estando, portanto, apta a produzir efeitos, desde
que observadas as recomendações, as sugestões e os apontamentos aqui formulados.
72.

Este

Parecer é

composto

de

09

(nove)

laudas,

todas

rubricadas

pela

signatária.
73.
O processo administrativo possui 1 (um) volume totalizando 64 (sessenta e
quatro) páginas.

74.

É o parecer.

Brasília/DF, 5 de junho de 2014.
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1.

mm

DESTINATÁRIO
Conselho Diretor.

2.

INTERESSADO

Superintendente de Gestão Interna da Informação.

3.

ASSUNTO

Revisar e atualizar rotinas e procedimentos para autuação e instrução de processos,
estabelecer procedimentos para indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos
no âmbito da Anatel.

4.

REFERÉNCIAS

4.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
4.2. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012;

4.3. Lei nº 8.159, de 8 dejaneiro de 1991;
4.4. Lei nº 9.784, de 29 dejaneiro de 1999;
4.5. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

4.6. Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

4.7. Lei nº 10.406, de 10 dejaneiro de 2002;
4.8. Portaria nº 734, de 12 de julho de 2007;
4.9. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
4.10.Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011;

4.11.Portaria nº 687, de 08 de agosto de 2012;
4.12.Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

4.13.Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de 2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4.14.Parecer nº 1178/2010/PGF/PGE-Anatel;

4.15.Parecer nº 1 131/2013/PGF/PGE-Anatel;
4.16.Parecer nº 598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU;
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4.17.Informe nº l/2014/GIIB;
4.18.Informe nº 9/2014/GIIB/SGI;
4.19.Processo nº 53500.000305/2014;
4.20.Informe nº l/2014/SCD.

5.

FUNDAMENTAÇÃO

5.1. O advento da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação — LAI), gerou a necessidade
de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida e custodiada pelo órgão
público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive constitucionais, sobre a
publicidade de tal informação, sua consolidação em um diploma legal único deixou clara a
necessidade de se aperfeiçoarem os procedimentos de tratamento da informação, a fim de
garantir que tanto as informações de fato públicas tenham desde sempre o status de
ostensividade que lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua
restrição de acesso.

5.2. A Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), responsável por adotar providências para
adequar a Anatel à nova realidade estabelecida pela LAI, após rodadas de discussão no
âmbito da Comissão de Gestão de Documentos, iniciou o trâmite de proposta de portaria
normativa, que revisa outros instrumentos em vigor na Agência, como as Portarias
738/2009 e 941/2011 e estabelece novos procedimentos acerca dos temas “sigilo” e
“digitalização”.
5.3. A minuta de portaria já foi submetida a consultas e análises, conforme as seguintes etapas:

5.3.1. Submissão de minuta de portaria normativa à consulta interna,
encaminhada pelo informe nº 1/2014/GIIB;

5.3.2. Análise das contribuições e adaptação da minuta;
5.3.3. Envio da minuta modificada à Procuradoria Federal Especializada da
Anatel
(PPE),
devidamente
encaminhada
pelo
Informe
nº

9/2014/GIIB/SGI.
5.4. A proposta de Portaria foi analisada pela Procuradoria Federal Especializada da Anatel, que
elaborou o Parecer nº 598/20l4/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, sugerindo alterações no texto
da Portaria, a seguir elencadas, já acompanhadas das providências tomadas pela área
elaboradora (GIIB):
5.4.1. Do tratamento de informações'sigilosas: foi sugerido maior detalhamento
ao assunto na minuta do ato normativo. A recomendação foi acatada, com
alterações na seção I (disposições gerais), inclusão de novo artigo na seção
II (da indicação de documentos sigilosos) e inclusão de termos
relacionados a sigilo no art. 2º, que traz os conceitos utilizados na minuta
de portaria;

5.4.2. Do prazo para apresentação do original de documento apresentado por fax
ou e-mail: foi inserido o termo “corridos” no é lº do art. 4º da minuta,
conforme a recomendação da PFE;

>“ A Tª
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5.4.3. Da desnecessidade de digitalização do verso sem conteúdo de W
área elaboradora decidiu por não modificar o conteúdo basea o
&
contribuição, tendo em vista que a melhor prática da gestão de
documentos digitais preconiza que, no caso de digitalização de volumes
em sua integridade, deve-se buscar a maior representatividade e
fidedignidade em relação ao original. Além disso, na prática, o
atendimento a essa recomendação se mostraria oneroso aos trabalhos,
visto que os equipamentos que digitalizam os volumes já digitalizam os
versos por padrão. Seria necessário maior intervenção humana no
processo para escolher as folhas que não contém conteúdo para retira-las
do processo, seja antes ou após O processo de digitalização.
5.4.4. Dos ajustes redacionais: todas as recomendações desta seção foram
absorvidas nos locais indicados no Parecer.
5.4.5. Da avaliação da conveniência de edição de ato normativo conjunto: a área
elaboradora da proposta (Gabinete da Presidência — GPR) já havia
contribuído, na Consulta Interna, com os artigos da proposta que tramita
no processo 53 500000305/2014 (minuta de portaria). Após entendimentos
com a área elaboradora (GPR), a proposta objeto deste Informe absorveu
os comandos da proposta específica que versa sobre o recebimento de
documentos por meio eletrônico com algumas adequações realizadas em
conjunto entre a GIIB e o GPR. Desta forma, os comandos da proposta do
processo em epígrafe encontram-se totalmente absorvidos pela minuta de
portaria proposta pela SGI.

6.

PROPOSIÇÃO

6.1.
Submeter ao Conselho Diretor os procedimentos propostos na minuta de portaria anexa a
este Informe, alterada pelas recomendações da Procuradoria Federal Especializada da Anatel.

7.
7.1.

RELAÇÃO DE ANEXOS
Minuta de portaria normativa.

ASSINATURAS

Responsável pelo órgão elaborador

Elaborador

VICTOR LOPES BICUDO DE CASTRO

Analista Administrativo - GIIB4
Responsável pelo órgão emissor

"'

De acordo, encaminhe-se à SUE.

MARIA LUCIA

A

ARES E SILVA

Superintendente de Gestão Interna da Informação

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2014

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis à
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de Slgllºfdigitalização de documentos
produzidos e recebidos ,no âmbito da Anatel, e dá

outras providências “_ “5 . : « pai?;
O
PRESIDENTE
DA if?! AGÉNCIA
NACIONAL“
DE
TELECOMUNICACOES, no uso das competencras que;lhe confereoart. 136 do Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612,de 29 deabril_de 2013; e —
jªk

&

&?ª

3:35

CONSIDERANDO o disposto na Leinº 8.159, de 8de
Janeiro de 1991;
CONSIDERANDOoxdispostonaLei nº 9. 784de 29 deJaneiro de 1999;
CONSIDERANDO o disp tona Leinº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDOodispostona“Lei nº 9. 800, de 26 de maio de 1999,

&

&

CONSIDERANDOodisposto na Leinº 10.406, de 10 deJaneiro de 2002;
&: ªx

.
“<

__

CONSIDERANDO
o dispostona Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011;
“ª“;1». « CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da,,Secretaria deLogisticaeTecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão .a L ' “

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de);_Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão;

CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do
Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
' de alguém, mediante justificativa devidamente &ndamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;
,!”

CONSIDERANDO a necessidade de institu01onahzar
os procedimentos para
&»&& ÍÍª
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pelaAgência“ fº
xxi”

CONSIDERANDO o disposto na Portarianº 181, de273 de marçoªdexi2013 que
&& :' c
“&
institui Grupo de Trabalho de coordenação da implementação no âmbito da Anatel,das ações
necessárias a atender ao disposto no Decreto nº$7_.845, de 14Nªdenovembrode2012;

processo, indicação e tratai ent Ldexs1gilo
no âmbito da Anatel.
' “ *

Paragrafo unipoAs rotlnas e procedimentos aplicáveis ao processo eletrônico na
Anatel serão objetoçd '
'

_“
x“

Art. 291Parafins destaportana consideram-s—e os seguintes conceitos:
:3x:
ºiii-,

, L.

«IAgente de Protocolo: servidor ou prestador de serviço designado para executar
as atividadesde recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
“%.“ç xx
“Itªpip—
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos;
II - Aêâluivmnento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento especifico;
III — Autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;

IV - Autuação e/ou formação de processo - é o termo que caracteriza a ímã/j
do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo
esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,

despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;

V - Desapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados;

VI - Desentranhamento: é a retirada de folha ou peça de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim;
VII - Desmembramento: é a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade,;ii'rõduzindo Despachõ30rdinatório com
este fim;

__» __-
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VIII - Despacho Ordinatório: mamfestaçaoi“ de mero expediente, sem cunho
decisório, que promove uma providência ordinatóri xpropulsora dorocesso administrativo;
. “x
“ '
que motiva a autuação de um
documento;original
instaurador:
IX- Documento
«:;va
processo ou, na ausência deste,Xexpede—se termo deªí'autuação de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiio documento oupeça inicial de um processo;
a.
ª)“,

.»

”ªx,

Informação classificada: informação sigilosa em razão de sua
imprescindibilidade àgsegurançaxdasoaledadeexdo Estado, à qual é atribuído grau de sigilo
&
'
reservado, secreto ou ultrassecreto
X

—

“Informaçao sigiloàaz—informação que tenha previsão legal de sigilo e que
XÍ
deva ter seu acessorestrito,podendoser classificada ou não;
U.S.“

.
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XII - Instrução.é_ a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais
“
no curso do processo, para que se esclareçam as
estabelecidas,devem oupodemserpraticados,
Rªw
questões ou os fatos, queconstituem objeto da demanda ou do litígio,
XIII i-“Juntadã: é a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar-se por anexação ou apensação;

XIV — Juntada por anexação: é a união definitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto;

XV - Juntada por apensação: e' a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processo a um documento,

destinado ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não;

XVI - Litigante de má-fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de

modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;
XVII - Peça: e' o documento que, sob diversas ºformashintegra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termoi de'clonvênio, contrato, fita de
video, nota fiscal, entre outros;

(

'
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XVIII - Processo: documento ou conjunto de documentos ofrõialmente'reunidos
no decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento;
XIX - Retiflcação: é a correção de anexação realizada de forma'indevida;
»

“'x'“.

XX - Sistema de Protocolo:, sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência;

XXI - Volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria. js—j

CAPÍTÚLOI
DA insrRuçÃo PROCESSUAL
x “

.
“xx .

'
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SeçãoI
Do Processo de Trabalho

Art.—Sâondo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no Sistema de Protocolo e movimentação ao destinatário.
Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita podem ser
remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e—mail, sem
prejuízo do cumprimento dos prazos, e terão mero valor de cópias.

& lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias corridos da data
de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.

não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade Descentralizada correspondente, será
considerado como termo final o próximo dia útil.
& 30 Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no prazo previsto no
êlº, serão considerados como não praticados os atos processuais relativos a cópias encaminhadas
por fax ou mensagem eletrônica.
ê 4º A manifestação enviada via mensagem eletrônica no último dia do prazo,
porém já fora do horário de expediente, no horário de Brasília, seráConsiderada intempestiva.
& 5º A Anatel poderá praticar atos de sua««competenc1aàvistaànde transmissões
“&
efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria
..,
X
._.

«
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& 6º O interessado que fizer us0&do sistema de transmissão a que se refere este
5,3
artigo é responsável pela qualidade e fidelidade domaterial transmitido.
&,

:»

& 7º Deve ser juntado aos autos do processo a cópia do documento enviado por
fax ou mensagem eletrônica a fimde se atestar sua Íidedigmdade com o original entregue na
Agência, devendo a cópia ser idênticaaos originais, inclusive os anexos.
:“

.“

:

“a“
“ª»«Í'
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5 Sº Sem prejuízo“ deoutras sanções, a conduta 'do administrado será considerada
de má-fé, caso não haja perfeita, concordanc1aentre o original remetido pelo fac-símile ou
mensagem eletrônica e ooriginal entregue naAgenCJa
__;

ê 99—0 “encaml amento dos documentos a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereçôiseletrônico oufax informado no sítio eletrônico da Agência.
“ªff—.

* &“;—

Z,,»
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*:«& 5 10. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel deverão ser enviados aos
respectivosdestinatarios devidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora do
recebimentoe,se possível, com seu representante digital carregado no Sistema de Protocolo.
“x—.,
x-Çx

_

ArtSºO processo deverá ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
original ou cópia legalmente autenticada por:
I - servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou

II - tabelião, notário ou oficial público.
Art. 6º Somente poderão proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.

Art. 7º Quando constatado o desaparecimento ou extravio de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor ao seu superior imediato,
devendo este promover sua pronta apuração, por meio de sindicância ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolvidos responderem civil, penal e administrativamente, conforme
legislação Vigente.
Art. 8º Somente o anverso (frente) das folhas de processo serão numerados.
Art. 9º O verso da folha de processo não recebe numeração, devendo, em caso de

não possuir conteúdo, receber o carimbo "Em branco”.

&
ha“,-

um
º»

Art. 10 Ao identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deverá proceder a sua renumeração; lavrandoapós a última
folha do processo Despacho Ordinatório que indiqueNrenumeração de folhas, no qual devr
explicitar o motivo da alteração e/ou correção.
“x“ ._—
,
X
X
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Art. 11. Despachos Ordinatórios constarão em folhas própriase numeradas, não
podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidorda Anatel com a aposição
de sua identificação funcional.
&
“X

&

Seção H

DaAutuação de Processo
Art. 12.0servidofXda Anatel solicita, por meio do Sistema de Protocolo, a
abertura do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento

instaurador.

, “ &“

X“
'N,
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Art. 13.50 Agente de PrOtocolo realizará a autuação por meio de:

l- preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dadosfornecidos na solicitação de que trata o art. 12,

II - aposição do respectivo número de protocolo, disposto em campo apropriado na
capa do processo;
III - registro do número de protocolo no módulo próprio do Sistema de Protocolo;

IV — encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.
Art. 14. A área solicitante receberá a capa do processo no suporte físico e no
Sistema de Protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme

segue:
I — prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo

os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;
II — fazer a juntada, no Sistema de Protocolo, de todos os documentos que foram

fisicamente anexados ao processo;
III - apor carimbo ou marcação no canto superior: direito em todas as folhas
i;
“(x.
inseridas no processo;
,
, “.
_,_»,_x_

_

_
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___:__
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IV— numerar as folhas em ordem crescente, rubricando—as; ',f
_[,
& ªx ,.Ms
&,
““tªl“.
ç
€.:
_. “_
x»__“e
V - apor, posteriormente à numeração dasxfolhas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registrado da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
X“X _
“: “
quando da sua autuação.
É;
“__—3
« a“
5 lº A capa do processo nãoSerá numerada, sendo a folhainicial numerada com o
,
._r =x
*.*"x
& s.)/Z
numero “1”.
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XX
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Nº? &
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ê 2º Duas folhasem um mesmo processonão podem ter numeração idêntica, ou a
&
mesma numeração diferenciadacomletras, e-nem rasuras.
«NW

xxi:
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ê 3º_ Quandopor falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de

numeração de qualquerfolhadosautos,deve--se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado e
proceder-se à renúineráção, semx'rasuras,da _folha onde foi identificada a falha ou omissão e das
subsequentes, observando--s_e__o_dispostono art. 10
<ª "49 S_alv0x no casoxde devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelopequeencammha a çorrespondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando--se as informaçõesnecessárias, referentes ao endereço do remetente.
%, 5º Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, sem causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto carimbo de
numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja atingido pelo
referido carimbo.
Art. 15. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente terão suas peças renumeradas se a respectiva numeração não estiver
correta, devendo—se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica existente.

Seção III
Da Juntada de Documentos e Processos

Art. 16. Ao se verificar a dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entre documentos, e se identificar a necessidade de apensa-los ou anexa-los,
deve-se realizar a juntada no módulo correspondente no Sistema de Protocolo.
Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser

considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus

anexos.

'
'—

ª lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.
,
“
ª& * ,
“ , . ,.
,X
XX

& 2º Após a anexação física dos documentosdeve ser realizada a anexação no
“Xx
Sistema de Protocolo.
X

».

Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, ªo documento deverá ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.
*
“X
«_

&
XX

& lº Nos casos. em que hajamais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida
x

,

x:

, ,,

& 2º Após a'anexação"'física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo: “&
“a
xxi ,

_, “

seguintei

Art. 19.;Qua'ndxo se tratar de juntada entre processos por anexação, observar-se-á (:

[

"
'N,

*I'— posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;
ll — retirar a capa do processo acessório, posicionando-a fechada antes da primeira
folha do processo principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.
III - renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal; e
IV — apor e assinar o Despacho Ordinatório que proceda anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do

art. 56, e empregado somente na anexação entre processos, posicionando—o entre o pro esso
principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
Art. 20. No caso de anexação indevida, a retificação deverá ser justificada no
Sistema de Protocolo e a anexação indevida desfeita no suporte físico.
5 lº O documento ou processo retirado do processo principal deverá ser
substituído por um Despacho Ordinatório que informe a retificação.

& 2º Não se aplica retificação a documento instaurãdorde processo, caso em que O
processo deve ser cancelado para que seja tornada sem efeito a anexaçãoindevida do documento.
a_—
,» y,
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;
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Art. 21. Quando se tratar de juntada por apensação, observar--se-aoseguinte:

;

original; e

_,

" “

“*

III - o Despacho Ordinatório específico paraapensação, gerado pelo Sistema de
Protocolo, deverá ser lavradoapós aúltima folha doprocesso principal.
Paragrafo único.-O=despacho deque trata o inciso III aplica-se aos casos de
apensação entreprocessos ouentre documento e processo.

;_Seção IV

>_

_

Da Desapensação

x L Art.22“Após a decisão final, os processos poderão ser desapensados através do
Sistema deProtocolo e, notratamento do suporte físico, realizar as seguintes ações:
X..
xm»
X'.

“—
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I — separar os documentos ou processos a serem desapensados;
Il — lavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensação após a última folha
do processo principal; e
III — instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto
no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram
apensados.

Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso II somente se aplica à

apensação entre processos ou de documento a processo, sendo tal despacho gerado pelo Sistema
de Protocolo.
Seção V
Do Desentranhamento de Peças

Art. 23. O procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:

I- a(s) peça(s) do processo será(ão) retirada(s), sendo vedada a retirada da folha
ou peça inicial do processo;
sº'“,
“ª

II — o desentranhamento será registrado no Sistema de Protocolo;
III- lavratura de Despacho Ordinatóiioespecífico, gerado por meio doSistema de
Protocolo, a ser inserido após a última folha doprocesso; e
IV - em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deverá
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do Sistema de Protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório.
'

Seção VI ª.)
&

“__

Do Desmembramento de'-Peças

Art. 27. Identificada—*a— necessidade-de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:
I — a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão)
retirada(s); sendovedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;
X .x'

».

II— a(s)peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituída(s) por
sua(s) cópia(s) xautenticada(s), conforme disposto no art. 59, a ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s)onginalús), respeitando a numeração original do processo desmembrado;
III - o desmembramento será registrado no Sistema de Protocolo, indicando qual
das peças desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando o Sistema de
Protocolo gerará o Despacho Ordinatório específico, a ser aposto após a última folha do processo
original;

IV - deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e

V — no caso de não haver documentos originais entre as peças desme
deverá ser lavrado Despacho Ordinatório como documento instaurador do novo processo.
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 28. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3 cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes
x
obedeceráa distância aproximada de 2 cm da margem esquerda
&

Parágrafo único. Nos casos em que a quantidade de folhas de umdocumento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de;:todos os documentosjá anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deveraxser realizado o encerramentô do volume
já autuado, com a manutenção da respectiva quantidadeá; de folhas, —ef:.aberto um volume
“- ,
Kªli,“
subsequente ao qual será anexado o novo documento.
,.»'a_-« <,'» ,
:*

Art. 29. Identificada a necessidade de abertura de nºª?volume de processo, o
respectivo procedimento observará o_seguinte:
“tt",

I — o encerramento do volume seraxunformado no Sistema de Protocolo e será

lavrado Despacho Ordinatórío próprio emfolha suplementar
& &
_
“
II - será
realizadaa abertura de—novo volume e efetuada, após a capa, a lavratura
do Despacho Ordinatório que proceda abertura de volume em folha suplementar, obedecendo a
sªº—“ªg »
sequência de numeração do volume anterior;
51x»;

“»

vr

_*

,_

.

III - asicapa—sldos processos serão identificadas com a respectiva numeração de
_,
”*.
, “_”—X
““=—“ — __
". “ª
volume; f.; . . * .»

IV quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos degrande volume, deverá ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,

etiqueta no referido anexo ou apenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” oufºApenso”.
Seção VIII
Do Encerramento de Processo

Art. 30. O encerramento de processo ocorre por indeferimento do pleito,
cumprimento da solicitação e dos compromissos arbitrados ou dela provenientes, desistência
motivada formalmente pelo interessado, ou ainda motivo outro, desde que devidamente

justificado.

Art. 31. Identificada a necessidade de encerramento de processo, 0 respectivo
procedimento observará o seguinte:
I - serão registradas no Sistema de Protocolo as informações de encerramento do

processo; e
II — será lavrado o Despacho Ordinatório com função de encerrar o processo,
como a última folha que o compõe.

CAPÍTULO II

DO TRATAMENTO DE INFORMAÇÓES SIGILQSAS ' º "
N

Seção I

“º“,

XX
Das Disposições Gerais

Art. 32. Os processos,_documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seuconteúdo:
*
I- seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23xe 24 da Lei nº 1.2 527, de 18 de novembro de 2011, passível de

classificação nos graus ultrassecreto, secreto ou reservado;
II - sejawconsideraido inforníação pessoal, necessária para resguardar a intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 da Lei nº
12. 527, de 18 de novembro deª2011;
III - pessua hipótese legal específica de sigilo, excetuando-se o disposto no inciso

& lº Documentos e informações que se enquadrem nos casos dispostos nos incisos
I, II e III são considerados sigilosos.
& 2º Somente documentos e informações que se enquadrem no caso disposto no
inciso I deverão ser submetidos ao procedimento de classificação, nos termos dos artigos 27 e 28
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 33. Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada

de decisão e do ato administrativo poderão ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato
ou decisão, independentemente de incidência de sigilo.
Art. 34. O Ministério Público e as autoridades judiciárias terão acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.

Art. 35. Serão objeto de portaria específica:

,. & _

I - procedimentos para classificação e tratamento “deinformações de que trata o
“ ,? 3 *.
3
...—ªf: :?
inciso I do art. 32;
II- procedimentos para indicação de's1g110,etratamento de informações sigilosas
»
constantes em sistemas e soluções de tecnologia dainformaçao

SeçãoLQÍ-Í;
Da Indicaçãofªeâocumentõ'sgªSigilosos Nªª—>*"
Art. 36. São competenteSxpara indicar sigilo em documentos e informações, no
«“ 5a x
,
caso de sigilo previsto em légiSlação específica e informações pessoais:
Nixºn.—N

: * _

'

K.

;
&
I - Deªxíoflc1o serv1dor responsavelpor instruir e analisar o processo em sua
respectiva área;

II— Ápedido doadm1n1strado,Gerente ou equivalente.
»

xx

.“ “a

»

“x

"

K

x,

X ' í“

' (”i"-“_— , Parágrafo único. No<caso de informações que exijam classificação por sua
imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei nº
12. 527, de 18 denovembro de 20ll, será lavrado Termo de Classificação de Informação, de
competência exclusiva das autoridades classiflcadoras indicadasno & 3º do art. 51 do Regimento

Interno da Anatel.
Art. 37, O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.
Parágrafo único. A averiguação de que trata o caput e obrigatória nos casos em
que O processo seja encaminhado para arquivo geral, vistas, decisão ou digitalização.
Art. 38. Após realizar & averiguação de que trata o art. 37 o servidor deverá
indicar os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório específico.

ê lº Os processos poderão ter quantos despachos forem necessários e cada
despacho poderá tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.

5 2º O despacho comporá folha própria no processo, devidamente numerada, e
tratará, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em momento anterior a sua
lavratura.
& 3º A indicação de sigilo por meio de Despacho não se aplica a informações
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.257, de
18 de novembro de 2011, cuja classificação será formalizada “de acordo com a referida Lei e

normas complementares, entre elas, portaria específica citada no artigo 35,_I. _ _

Art. 39. Nos casos em que haja pedido "de atribuição de sigiloa informação
.
.
.
»
_
A
,
* x
encaminhada por administrados e anexada a processoem andamento, agerencra competente ou
equivalente expressará sua decisão a respeito do pedido por meiode Despacho Decisório.
.

Art. 40. As folhas que contenhamin'formações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, "'—não___ sendo permitida a composição e
manutenção de volume físico apartado.
”

Protocolo:

Art. 41. Deve-ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no Sistema de
&
I — após anexação ao processo do despacho de que trata o art. 38; e

II*- apos proferida a decisão de que trata o art. 39.

”*7K_“

Í

Art. 42. Em caso de, renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos ,Ordinatórios “quei'inxdyiquem sigilo de folhas, esses deverão ser carimbados como "Sem
Efeito", devendo ser anexado um (novo Despacho Ordinatório indicando os novos intervalos

sigilosos.

,

' =

'

Parágrafo único. A renumeração do processo observará o disposto nos artigos 10

e 14, 5 3º.
Art. 43. Documentos avulsos, que não venham a compor processos autuados e
que devam ter seu acesso restrito em razão de sigilo, devem ser annazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e

do respectivo destinatário.

CAPÍTULO III

DA DIGITALIZAÇÃO
Seção I
Da Digitalização de Processos

Art. 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.
*1 *a,

a» A"“
'»

5.

rªs"

ê lº Os arquivos eletrônicos resultantes do processo f. de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de umª“,:d'ocumento» não digital e possuem a
& “
"
denominação de representantes digitais.
ªªªª

& 2º O processo de digitalizaçãocomplementa as ações convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte dêjpapel e deve ser norteado pela:
as

kg

__

NS,-:,

..

* '

i..“

&»

I - fidelidade e padronização do representante digital; e
»)
p,,
_“
.. :?

:“xv
',;5

II — integridade dosoriginaissubmetidos a este processo.
ê 3º Os probessos, documentosemídias submetidos à digitalização serão
“
carregados no Sistemade Protocolo
“X.

&,
ks. ª»._

5 4_º Osrepresentantes digitaisresuitantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que deverão ser mantidos.

Art. 45 Ficainstituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculadaa Gerência
de Informações e BibliOteca (GIIB) da“Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).
x.. “Zi .

Art“ 46 Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel serão
submetidos ao p_rOCesso de digitalização, tendo seus representantes digitais carregados no
Sistema de Protocolo comnível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua“ análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo.
ê lº A área competente para tratar do documento a que se refere o caput deverá
atribuir a este nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, devendo o representante
digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a incidência de hipótese
legal de sigilo.
ê 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não serão submetidos
ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, devendo ser
encaminhados diretamente ao destinatário sem violação do respectivo envelope.

ê 3º O destinatário do documento de que trata o & 2º providenciará sua
digitalização.

Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos, poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.
Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Central de Digitalização.
Art. 48. Os processos encaminhados para digitalização pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o disposto nesta portaria, “especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveisa autuação e instrução processual e tratamento
de informações sigilosas.
'
'
ê lº No caso de digitalização pela KCentral, para demandar o serviço, a área
requisitante deverá encaminhar o processo, solicitando a digitalização, Via sistema, com
indicação das folhas que contém informações sigilosasne respectivos despachos de sigilo.

& 2º Todos os processos encaminhados para digitalização deverão:
I- possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que apure a presença de folhas
sigilosas, ainda que o processo não as contenha, o que deverá ser destacado em campo
apropriado no referido Despacho.
“

II - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório que apure a presença de
folhas sigilosas.
“
,
ê 3º Após a digitalização, o processo será devolvido, restrito às áreas de
tramitação à área demandante, que deverá:
XXX

& vªgª;;

“I-validar o trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
desconformidades;
x'x

“.

II - revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.
5 4º Processos em desconformidade com o disposto no & 2º serão devolvidos à
área demandante, sem a respectiva digitalização.
5 Sº A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de

sigilo e de conformidade com o original.

Art. 49. A versão digitalizada do processo será composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo.
Art. 50 Cada volume do processo terá seu próprio“ representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relªtivas às folhas «sigilosas de que trata o
'
“
ª
. "
art. 51.
â lº Os arquivos de que trata o capiltfdeverão ter “a primeira imagem
Protocowlo e as imagens
correspondente à contracapa dos volumes, gerada,, pelo Sistemade
w—
:?“
'
subsequentes correspondentes ao restante ªxdas folhas?
*
ê 2º As lacunasas quais se refere o caputdeverão ser preenchidas por uma folha
remissiva que indicará o número dafolha ondese encontra o Despacho Ordinatório que trata 0
,,
x
respectivo intervalo no queserefere a informaçoessigilosaSu

x “"

ª* X

Art. 51“*As folhasSigilosas—nao comporão os representantes digitais dos volumes,
&
devendo ser d1g1ta11zadase carregadas no Sistemade Protocolo em arquivos apartados sigilosos
..CZ_£,'

digitais. ,“
& lº Gadaapartadokx51gilosodigital será correlacionado a apenas uma hipótese
legaldesigilo e às partesquepodemªaele ter acesso.
&,
,

_

'x
X

x,
___

êxXZºPoderão serc'ompostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários paraatender o disposto no ?; lº.
“N.:“
«

q.)
-.R;

ª 3º Terão competência para incluir e editar apartados sigilosos digitais as áreas
de tramitação do processo e, nos casos em que for demandada, a Central de Digitalização.

Art. 52. E obrigatória a atualização dos representantes digitais do processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em que o processo seja encaminhado
para vistas ou decisão.
Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas deverão ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.

Seção II

Digitalização de Documentos Avulsos

Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que
possuam número de protocolo, poderão ser submetidos ao processo de digitalização.
ê lº Os representantes digitais dos documentos de que trata o caput deverão ser
carregados no Sistema de Protocolo, sendo—lhes atribuídos o nível de acesso apropriado.
ê 2º Cada documento avulso submetido ao processo dedigitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.

& 3º O verso da folha que não contenha informação não déóéªéér digitalizado
devendo ser considerada para digitalização somente a faceªda folha que tenha conteúdo, de modc
que o número deimagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.
“ &
“x,
Art. 54. Todo documento produzido no âmbito da Anatelfdeverá:
I - sempre que possível,__ ter 0 Original assinado submetido ao processo de
digitalização e seu representante digital capturado no “Sistemade Protocolo; e
x
_.
_
II - obrigatoriamente, ter sua versão eletrônica final (minuta) capturada no
Sistema de Protocolo.
“
“<$
*
“=.
ª »
“N &
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D'olratamento de Mídias

«Art. 55. Midias produzidas ou recebidas pela Anatel serão protocolizadas
individualmente e terão seu 'conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão ZIP,
que deverá ser capturado no Sistema de Protocolo.
ê lº Quando for parte integrante de processo, a mídia será fisicamente anexada ao
processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.
ê 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no caput e é lº do art. 46
quanto à averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos serão carregados
no Sistema de Protocolo em formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e compressão
das imagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR), combinados
com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.
Parágrafo único. Os representantes digitais serão capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação.

Art. 57. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.
Art. 58. Ficam revogados o inciso III do art. 13 dãÉPortana nº 734, de 12 de julho

de 2007, e as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009 e nº 941, de—28__de*outulgro de 2011.
Art. 59. Esta portaria entra em vigor na“ data de sua publicação-. '__;_." . ªrª
_ pç.
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MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO
DO CONSELHO DIRETOR
ANATEL
1.

NÚMEROEO '
06/2014/SG
"v
DATA:

"

OH /07/2014

EMENTA
1.1. Submeter à apreciação do Conselho Diretor proposta de portaria que trata da
atualização e instituição de procedimentos de instrução processual, análise e
indicação de sigilo, digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas
de transmissão de dados e imagens.

2.

REFERÉNCIAS
2.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação);
2.2. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012;
2.3. Portaria nº 734, de 12 de julho de 2007;
2.4. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
2.5. Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011;
2.6. Parecer nº 598/2014/ACD/PFE—Anatel/PGF/AGU;
2.7. Processo nº 53500028643/2013;
2.8. Informe nº 1/2014/GIIB;
2.9. Informe nº 9/2014/GIIB/SGI;
2.10.Informe nº 24/2014/GIIB/SGI;
2.11.Processo nº 53500000305/2014;
2.12.Informe nº 1/2014/SCD.

3.

EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
3.1. O advento da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação — LAI), gerou a
necessidade de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida e
custodiada pelo órgão público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive
constitucionais, sobre a publicidade de tal informação, sua consolidação em um
diploma legal único deixou clara a necessidade de se aperfeiçoarem os
procedimentos de tratamento da informação, a fim de garantir que tanto as
informações de fato públicas tenham desde sempre o status de ostensividade que
lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua restrição de
acesso.
3.2. A Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), responsável por adotar providências
para adequar a Anatel à nova realidade estabelecida pela LAI, após rodadas de
discussão no âmbito da Comissão de Gestão de Documentos, iniciou o trâmite de
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proposta de portaria normativa, que revisa outros instrumentos em vigor na Agência,

como as Portarias 738/2009 e 941/2011 e estabelece novos procedimentos acerca
dos temas “sigilo”, “digitalização” e protocolização de documentos por meio de
sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e-mail.
3.3. No que diz respeito à revisão da Portaria nº 73 8/2009, buscou-se tão somente ajustes
pontuais no texto de modo a deixá—lo mais claro e realizar correções de forma.
3.4. Quanto aos procedimentos para sigilo e digitalização, os principais pontos
abordados foram:

3.4.1. Revisar o disposto na Portaria nº 941/2011, a luz da LAI.
3.4.2. Esclarecer a respeito dos tipos de sigilo que resultam do advento da LAI, a
saber, a) sigilo de informações pessoais (art. 31 da LAI), b) sigilo
fundamentado em legislação específica (art. 22 da LAI) e o) sigilo de
informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do estado (art. 23
LAI).
3.4.3. Definir o tratamento aos documentos e informações cujo conteúdo deva
sujeitar-se aos sigilos de que tratam os artigos 31 e 22 da LAI, uma vez
que não há necessidade de classifica—los nos termos do art. 24 da referida
Lei e que tal classificação será tratada em normativo próprio.
3.4.4. Definir critérios e procedimentos para digitalização de processos,
documentos e informações produzidos ou recebidos pela Anatel no
exercício de suas atribuições legais, de modo a contribuir para o
cumprimento do princípio da transparência e a facilitar o acesso às
informações.
3.5. No que concerne ao recebimento de documentos por sistema de transmissão de
dados e imagens(fax e e-mail), O objetivo é suprir uma lacuna operacional da Anatel,
a fim de disponibilizar uma facilidade a quem tenha a necessidade de manifestar-se
por escrito nos atos processuais em curso. Para tanto, incorporou—se ao texto, com

eventuais ajustes, proposta de portaria de iniciativa da Secretaria do Conselho
Diretor (SCD), conforme disposto no processo nº 53500.000305/2014.

3.6. Por fim, a minuta de portaria de que trata esta Matéria já foi submetida à consulta
interna nº 617, por meio do informe nº l/2014/GIIB, e, após análise das
contribuições, à apreciação jurídica, encaminhada pelo Informe nº 9/2014/GIIB/SGI,
tendo—se procedido à análise e absorção das recomendações exaradas pela
Procuradoria Federal Especializada (PFE).
4.

PROPOSTA
4.1. Aprovar a minuta de portaria anexada ao informe nº 24/GIIB/SGI, atualizando e

estabelecendo procedimentos de instrução processual, análise e indicação de sigilo
digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de dados
e imagens.
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ASSINATURAS
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO INTERNA DA INFORMAÇÃO
De acordo, encaminhe-se à Superintendente-Executi &

SUPERINTENDENTE-EXECUTIVO
Encaminhe-se ao Presidente.

/07/2014

DECISÃO DO CONSELHO DIRETOR
FÓRUM DE DECISÃO

OBSERVA ÓES

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações
GIIB

DESPACHO ORDINATÓRIO
Juntada por apensação
Em 8/7/2014 faço apensar ao presente documento/processo nº
535000286432013 o processõ nº 535000003052014

NÚMERO E oR-IGEM:
Kªka—333"

29/2014—GIIB/SGI

Q

INFORME

ANATEL
1.

DATA:
07/08/2014

DESTINATÁRIO
Conselho Diretor.

2.

INTERESSADO

Superintendente de Gestão Interna da Informação.

3.

ASSUNTO

Revisar e atualizar rotinas e procedimentos para autuação e instrução de processos,
estabelecer procedimentos para indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos
no âmbito da Anatel.

4.

REFERENCIAS

4.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
4.2. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012;

4.3. Lei nº 8.159, de 8 dejaneiro de 1991;
4.4. Lei nº 9.784, de 29 dejaneiro de 1999;

4.5. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
4.6. Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

4.7. Lei nº 10.406, de 10 dejaneiro de 2002;
4.8. Portaria nº 734, de 12 de julho de 2007;
4.9. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
4.10.Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011;

4.11.Portaria nº 687, de 08 de agosto de 2012;

4.12.Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4.13.Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de 2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4.14.Portaria nº 1.613, de 26 de julho de 2012, da Controladoria-Geral da União
4.15.Parecer nº 1 178/2010/PGF/PGE-Anatel;
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4.16.Parecer nº 1131/2013/PGF/PGE—Anatel;
4.17.Parecer nº 598/2014/ACD/PFE—Anatel/PGF/AGU;

4.18.Informe nº 1/2014/GIIB;

4.19.Informe nº 9/2014/GIIB/SGI;
4.20.Informe nº 24/20 1 4/GIIB/SGI
4.21.Processo nº 53500000305/2014;
4.22.Informe nº 1/2014/SCD.

5.

FUNDAMENTAÇÃO

5.1. O advento da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação — LAI), gerou a necessidade
de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida e custodiada pelo órgão
público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive constitucionais, sobre a

publicidade de tal informação, sua consolidação em um diploma legal único deixou clara a
necessidade de se aperfeiçoarem os procedimentos de tratamento da informação, a fim de
garantir que tanto as informações de fato públicas tenham desde sempre o status de
ostensividade que lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua
restrição de acesso.
5.2. A Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), responsável por adotar providências para
adequar a Anatel à nova realidade estabelecida pela LAI, após rodadas de discussão no
âmbito da Comissão de Gestão de Documentos, iniciou o trâmite de proposta de portaria
normativa, que revisa outros instrumentos em vigor na Agência, como as Portarias
738/2009 e 941/2011 e estabelece novos procedimentos acerca dos temas “sigilo” e
“digitalização”.
5.3. A minuta de portaria já foi submetida a consultas e análises, conforme as seguintes etapas:

5.3.1. Submissão de minuta de portaria normativa à consulta interna,
encaminhada pelo informe nº 1/2014/GIIB;
5.3.2. Análise das contribuições e adaptação da minuta;
5.3.3. Envio da minuta modificada à Procuradoria Federal Especializada da
Anatel
(PFE),
devidamente
encaminhada
pelo
Informe
nº
9/2014/GIIB/SGI.
5.3.4. Análise das recomendações e adaptação da minuta;
5.4. A minuta adequada às recomendações foi encaminhada à Superintendente Executiva, que
julgou conveniente submeter o documento a mais uma rodada de apreciação e discussão no
âmbito da Reunião de Superintendentes (RESUP), realizada no dia 21 de julho de 2014:

5.4.1. Na oportunidade da reunião, a Superintendência de Controle de
Obrigações (SCO) se manifestou no sentido de que a Gerência de Controle
de Obrigações de Direitos dos Consumidores (CODI) não teria condições

'
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operacionais de atender aos comandos do art. 37 da minuta apresentada,
devido ao grande volume de processos que demandariam análise de sigilo
antes do encaminhamento para decisão do Conselho Diretor.

5.4.2. Outras sugestões de melhorias no texto foram propostas pelas demais
superintendências e pelo Gabinete da Presidência.

5.5. O processo foi tramitado de volta à Gerência de Informações e Biblioteca, que se reuniu
com a CODI, propondo dispositivo que desonerasse os servidores da Agência de analisar
grandes volumes de documentos e, principalmente, mídias anexadas a processos antes da
digitalização ou encaminhamento para decisão do Conselho Diretor.

5.5.1. Cumpre informar que a exceção, inserida no 5 2º do art. 35, se refere
apenas a processos instruídos antes da publicação do instrumento
normativo e não se aplica ao procedimento de concessão de vista e
encaminhamento para arquivo geral, nos quais o sigilo deve ser analisado
em todo e qualquer processo, em sua integralidade.
5.6. Após alinhamento com a CODI, foram processadas no texto diversas alterações pontuais de
redação, propostas pelo Gabinete da Presidência.
5.7. A minuta adaptada foi apresentada à SUE para que apreciasse as mudanças promovidas pela
GIIB em alinhamentos citados nos itens 5.5 e 5.6., oportunidade na qual essa
Superintendência sugeriu alterações, conforme segue:

5.7.1. Art. 3º: inclusão de parágrafo único prevendo encaminhamento de
docuinento com indicação de sigilo diretamente à área destinatária e
procedimentos;
5.7.2. Art. 30: readequação do comando e procedimento do encerramento de
processo;
5.7.3. Capítulo II: inclusão de seção que reorganiza os comandos de indicação e
atribuição de sigilo, promovendo mais clareza nos distintos procedimentos
(indicação de ofício e atribuição a pedido) e formalizações (despachos
ordinatório, decisório e Termo de Classificação de Informação);

5.7.4. Art. 46, & 3º, adequação no procedimento na situação onde documento
com indicação de sigilo e' recebido no protocolo e necessita de
digitalização;
5.7.5. Substituição de termos no futuro (deverá) para o presente (deve ser).

5.8. Em meio às discussões com a SUE para adequar a versão final da minuta de portaria a ser
submetida ao Conselho Diretor, a GIIB procedeu as seguintes adequações:
5.8.1. Incluir na lista de portarias revogadas a Portaria nº 687, de 8 de agosto de
2012, publicada pela SUE, por ser esta totalmente abarcada pela proposta
em trâmite;

/
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5.8.2. Estabelecer um termo de 90 (noventa) dias para que a portari
a entre em
Vigor, promovendo espaço temporal para adequações e treinamentos
a
serem realizados;

5.8.3. Ajustar textos relativos aos conceitos de informação sigilos
a (art. 2º, X),
promovendo maior clareza aos conceitos utilizados na Administraçã
o
Pública Federal e legislação correlata;
5.8.4. Inserir, para maior clareza, O & 4º no art. 31 com orientação a
respeito do
tratamento sigiloso a papéis de trabalho e procedimentos relativos a ações
de controle e de inspeção correicional;
5.8.5. Dividir o Capítulo III (“Da Digitalização”) em três seções, sem
mudança
nos comandos, promovendo maior clareza e distinção entre conceit
os e
procedimentos;
5.8.6. Inserir O é 3º no art. 55, instituindo procedimento de como
indicar ou
atribuir sigilo a uma mídia fisicamente anexada a um processo;

5.8.7. Dispor em seu art. 57 sobre a possibilidade de conver
são, após
digitalização, de processo físico em eletrônico, mediante lavratu
ra de
despacho ordinatório específico, prevendo a instituição do proces
so
eletrônico na Agência.

Especializada da Anatel, pois as mudanças e adequações promovidas
visam tão somente
promover maior clareza e exequibilidade aos comandos estabelecidos,
podendo o processo
ser encaminhado diretamente ao Conselho Diretor após apreciação da
SUE.

6.

PROPOSIÇÃO

6.1.
Submeter ao Conselho Diretor os procedimentos propostos na minuta
de portaria anexa a
este Informe.

7.

RELAÇÃO DE ANEXOS

7.1. Minuta de portaria normativa.
7.2. Portaria nº 687, de 8 de agosto de 2012.
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A ARES E SILVA

Superintendente de Gestão Interna da Informação

&&,
AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2014

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis à
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigilo e digitalização de documentos

SID RANDOodlspostona Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011;
CONS
Mr

“ ”,, CONSIDERANDO odisposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, d “nec , taria deLogisticae Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
"'
Orçamento eGestao

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da SecretariadeLogística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.613, de 26 de julho de 2012, da
Controladoria-Geral da União;

CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,

ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do

Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer—J probedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurâdosna Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de1nst1tucronalizarosprocedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agenc1a
' '
“'
CONSIDERANDO o disposto
nPaortaria nº181de 27 demarço de 2013, que
institui Grupo de Trabalho de coordenação da implementaçao noambito daAnatel, das ações
necessárias a atender ao disposto no Decretonº 7. 845, de14 de novembro de 2012;
/
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CONSIDERANDO oconstantedosautos doprocesso nº 53500. 028643/2013;

RESOLVE“
Art. lº Instituir rotinas éª procewâ'iªentos

aplicáveis à autuação e instrução de

N

processo, indicação e tratamento dêSigilo e digitalizaçao de documentos produzidos e recebidos
no âmbito da Ari“
“

as atividades de recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos;
II — Arquivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;

_/

III - Autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específrca, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;

IV — Autuação e/ou formação de processo — é o termo que caracteriza a abertura
do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo
esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição;
V — Desapensação: e' a separação física de processos e/ou processos apensados;

VI — Desentranhamento: é a retirada de folha ou peçaffde um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim;
VII - Desmembramento: é a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com
este fim;
«'
&
VIII- Despacho Ordinatório: manifestação de mero expediente, sem cunho
decisório, que promove uma provrdencraordinatória propulsora do processo administrativo;
IX- Documentoinstaurador: documento original que motiva a autuação de um

processo ou, na ausência deste, expede-se termo de autuação de processo que defina
formalmente a motivação.Primeirodocumento ou peça inicial de um processo,
EX

X—Informação sigilosa: submetida temporariamente à restrição de acesso público
em razão de hipótese legal de sigilo, subdividida em:
,

,»

f,,

a) Classificada: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da

sociedade e do Estado, à qualé atribuído grau de sigilo reservado secreto ou ultrassecreto,
conforme estabelecidopela'Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, e pelo Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012; e
b) Não classificada: informações pessoais e aquelas não imprescindíveis para a
segurança da sociedade e do Estado abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo.
XI - Instrução: é a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem objeto da demanda ou do litígio;

XII - Juntada: e' a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar—se por anexação ou apensação;

XIII — Juntada por anexação: e' a união definitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto;

XIV - Juntada por apensação: é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com 0 mesmo
interessado ou não;

XV - Litigante de má-fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos,A usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe lesistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;

XVI — Peça: e' o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo'de convênio, contrato, rita de
vídeo, nota fiscal, entre outros;
“
XVII - Processo: documento ou conjunto de documentos oficialmente reunidos no
decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento;
XIII — Retificação: e' a correção de anexação realizada de forma indevida;
XIX - Sistema de Protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidospela Agência;
1
XX— Volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo,com paginação e encadernação própria.

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Seção I

Do Processo de Trabalho

Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no Sistema de Protocolo e movimentação ao destinatário.

ªi
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Parágrafo único. Os documentos que possuam indicação de sigilo de qualquer
espécie devem ser encaminhados diretamente ao destinatário ou área competente, que deve
avaliar o cabimento de hipóteses de sigilo e solicitar seu cadastro e digitalização, nos termos do
art. 46.
Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita podem ser
remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e—mail, sem
prejuízo do cumprimento dos prazos, e terão mero valor de cópias.

ª lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias corridos da data
de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dadose imagens.
* .

& 2º Nos atos sujeitos a pr,azo caso haja transmissão eletrônicaprévia, os

originais devem ser entregues na Agência em até cinco dias corridos da data do término do prazo
“
'
processual.

ê 3º Caso O termo final do prazo a quese refere o &lº recaia sobre um dia em que
não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade Descentralizada correspondente deve ser

considerado como termo final o proximo dia útil.
& 4º Na hipótese de não] ser efetivada a entrega" dos originais no prazo previsto no
êlº, devem ser considerados, «como não praticados ,os atos processuais relativos a cópias
encaminhadas por fax' ou mensagem eletrônica.

& 5ºA manifestação contida em documento enviado via fax ou mensagem
eletrônica no último diado prazo porém já fora do horário de expediente, no horário de Brasília,
deve ser consideradaintempestiva.
«rª

& _6º AnglAnatel .:pode praticar atos de sua competência à vista de transmissões
efetuadasªna formaideste-yartigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.
XX '

”Wºo interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que se refere este
artigo é responsável. pela qualidade e fidelidade do material transmitido.
& 8º Deve ser juntada aos autos do processo a cópia do documento enviado por
fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua fidedignidade com o original entregue na

Agência, devendo a cópia ser idêntica aos originais, inclusive os anexos.
ê 9º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado deve ser
considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o original remetido por fax ou
mensagem eletrônica e o original entregue na Agência.

ê 10º O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereço eletrônico ou número de fax informado no sítio eletrônico da Agência.
Q 11. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel devem ser enviados aos
respectivos destinatários devidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora
do
recebimento e, se possível, com seu representante digital carregado no Sistema de Protocolo.

Art. Sº O processo deve ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
original ou cópia legalmente autenticada por:
I — servidor público, legalmente investido em cargo ou
função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou
_ aª.: '
'

ll - tabelião, notário ou oficial pública; a ., ,,
Art. 6º Somente devem proceder juntada asáreas responsaveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.
” "

Art. 7º Quando constatadoo desaparecimento ou extrav1o de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente peloservidor ao seu superior imediato,
devendo este promover suapronta apuraçao pormeio de s1nd10ancra ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolv1dos responderemcrvrl penal e administrativamente, conforme
legislação vigente.
“
Artei8ºSomente o anverso (frente) das-"folhas de processo deve ser numerado.

Art9ºQversodafolha de'processo não recebe numeração, devendo, em caso de
não possuir conteúdo,recebero carimbo "Em branco”.
_ “Art 10 Aoidentificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas deumprocessooservrdor deve proceder a sua renumeração, lavrando após a última
folha
do processo Despacho Ordinatorio que indique renumeração de folhas, no qual deve explicitar
o
motivo da alteraçãoe/ou correção.

Art. 11.Despachos Ordinatórios devem constar em folhas próprias e numeradas,
não podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel
com a
aposição de sua identificação funcional.
Seção II

Da Autuação de Processo

ºf
//fvªª A”&
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Art. 12.0 servidor da Anatel deve solicitar, por meio do Sistema de Protocolo, a
abertura do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento
instaurador.
Art. 13. O Agente de Protocolo deve realizar a autuação por meio de:

I — preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 12;

H— aposição do respectivo número de protocolo, dispostoem campo apropriado na
capa do processo;
"
lll - registro do número de protocolo no'lmódulo próprio do Sistema de Protocolo;

IV — encaminhamento da capa do processo para—a área solicitante.
.”;l.

Art. 14. A área solicitante deve receber a capa do processo no suporte físico e no

Sistema de Protocolo, devendo rçalizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:
I— prender a capa doprocéslso, juntamente comtoda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo
os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;
Nªi

IÍU—"íjnazer a juntada, no
Sistema de Protocolo, de todos os documentos que foram
fisicamente anexadosaoprocesso;

"A

.“ » lll — apor carimbo oú marcação no canto superior direito em todas as folhas
,

inseridasno processo;

.

IV — numerar as folhas em ordem crescente, rubricando-as;

V -' apor, posteriormente à numeração das folhas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folhafcom o registro da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,

quando da sua autuação.
& lº A capa do processo não deve ser numerada, sendo a folha inicial numerada
com o número “1”.
& 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras.

& 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer folha dos autos, deve-se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado e
proceder—se à renumeração, sem rasuras, da folha onde foi identificada a falha ou omissão e das

subsequentes, observando—se o disposto no art. 10.

& 4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente.

5 Sº Peças do processo em tamanho reduzido serão "coladas em folha de papel
branco, de tamanho A4 sem causar prejuízo à informação nela presente devendo ser aposto
carimbo de numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja
atingido pelo referido carimbo.

«
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Art. 15. Os processos oriundos de instituiçoes não pertencentes à Administração
Pública Federal somente podem ter suas peçasrenumeradasse a respectiva numeração não
estiver correta, devendo——,se na ausênciade falhas,-prosseguir com a sequência numérica
existente.

Art. 16.*—,A0 se verificarãdependencra entre processos, entre processos e
documentos ou entredocumentos e;se
identificar a necessidade de apensa—los ou anexa-los,

anexos.

' Os anexas: devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
y.
obedecendo a cronolõ' ia dos fatos.
R. ,, «. .
»,,“

ê 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.
Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deve ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.
& lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a

/Wªfe
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cronologia dos fatos deverá ser obedecida.

é 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.
Art. 19. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, deve ser
observado o seguinte procedimento:

I - posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;
II — retirar a capa do processo acessório, posicionando——a fechada antes da primeira

folha do processo principal, repetindo o procedimento caso hajamais deum processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.
,,”
'I

III— renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal;
IV — apor e assinar o Despacho ordinatório que proceda anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo 0 modelo disponívelánô Manual de Redação, nos termos do
art. 56, e empregado somente na anexação entre processos,posicionando—0 entre o processo
principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo aneXado(s).
Art. 20No caso de anexação indevida,“ a retificação deve ser justificada no
Sistema de Protocolo e a anexação indevida desfeita no suporte físico.

ê—Ílº Ó'docurnénto ou processo retirado do processo principal deve ser substituído
por um Despacho Ordinatório que informe'a “retificação.
, ê 2º Não se aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processodeve ser cancelado para que seja tornada sem efeito a anexação indevida do documento.
N Art 21'. Quando se tratar de juntada por apensação, deve—se observar o seguinte:
I — um processo ou documento deve ser superposto ao(s) outro(s), devendo o
conjunto ser preso porcolchetes ou barbante;

II — as folhas de cada processo ou documento devem ser mantidas com sua
numeração original; e

III - o Despacho Ordinatório específico para apensação, deve ser lavrado após a
última folha do processo principal.

Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso III aplica-se aos casos de

apensação entre processos ou entre documento e processo.
Seção IV
Da Desapensação

Art. 22. Após a decisão final, os processos podem ser desapensados por meio do
Sistema de Protocolo e, no tratamento do suporte físico, o agente de documentação deve realizar
as seguintes ações:
I — separar os documentos ou processos a serem desapensados;
II — lavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensaçãol após a última folha

do processo principal; e

" ª

III — instruir os autos secundários com cópias autenticadas, Conforme o disposto
no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo .em que estiveram
apensados.
“
'
Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso II somente se aplica à
apensação entre processos ou de documento a processo, sendo tal despacho gerado pelo Sistema

de Protocolo.

' &
« Seção V
Do Desentranhamento de Peças

A1t.'23._NÓ procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:
.
I — a(s) peça(s) do processo deve(m) ser retirada(s), sendo vedada a retirada da
folha ou «peça inicial do processo;
ill; o desentranhamento deve ser registrado no Sistema de Protocolo;
III — lavratura de Despacho Ordinatório específico, a ser inserido após a última

folha do processo; e
IV — em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deve
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do Sistema de Protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório.
Seção VI

Do Desmembramento de Peças

Art. 27. Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:
I - a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão)

retirada(s), sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;

II - a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituída(s) por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. 59, a p_ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;
III - o desmembramento deve ser registrado no Sistema ,de Protocolo, indicando

qual das peças desmembradas será o documento instaurador do novo prOcesso, quando o Sistema
de Protocolo gerará o Despacho Ordinatório específico,'a.__ser aposto após a última folha do
( ,.
'
processo original;

ªe:?
IV - deverá ser realizadaa solicitação de autuação—do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e

V - no caso ,de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,

deverá ser lavrado Despacho Ordinatório como documento instaurador do novo processo.
< Seção VII

«: ' Da Abertura de Novos Volumes
,

Art. 28. Para melhor—acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir

em torno de 3 _cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes devem
obedecerá distância aproximada de,:2 cm da margem esquerda.
“x“—_Barágrafo único. Nos casos em que a quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao proc'eSso somadavvà quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deve ser realizado o encerramento do volume já
autuado, corn a manutenção da respectiva quantidade de folhas, e aberto um volume subsequente
ao qual será anexado o novo documento.
Art. 29. Identificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o
respectivo procedimento deve observar o seguinte:

I — o encerramento do volume deve ser informado no Sistema de Protocolo e deve
ser lavrado Despacho Ordinatório próprio em folha suplementar;

II - deve ser realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a

lavratura do Despacho Ordinatório que proceda abertura de volume, em folha suplementar,
obedecendo a sequência de numeração do volume anterior;
III — as capas dos processos devem ser identificadas com a respectiva numeração
de volume;

IV - quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grande volume deve ser colada, no momento desua anexação ou apensaçã
o,
etiqueta no referido anexo ou apenso contendo o número doprocessoe, apropria
damente, a

expressão “Anexo” ou “Apenso”.

Seção vm ff
Do Encerramento'de Proiceísso
Art. 30. O encerramento do proceSSo é formahzado mediante lavratura de
Despacho Ordinatório, que deve compor a"última folha do respectivoprocesso.

Parágrafo único. O'ªéficerramentlo _do processo:;deve ser registrado no Sistema de

Protocolo.

”
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Dalespomçoes Gerais
Art531. Os «processos documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são publicos *_ndoseu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalid
ades,
exceto nos casos em que seuconteúdo:

I - sejalíiihprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011, passível de classificação nos
graus
ultrassecreto, secreto ou reservado;

Il - seja considerado informação pessoal, necessária para resguardar a intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, em conformidade com O disposto no art.
31 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011;

III - possua hipótese legal específica de sigilo, excetuando-se o disposto no inciso

5 lº Documentos e informações que se enquadrem nos casos dispostos nos incisos
I, II e III são considerados sigilosos.

& 2º Somente documentos e informações que se enquadrem no caso disposto no
inciso 1 devem ser submetidos ao procedimento de classificação, nos termos dos artigos 27 e 28
da Lei nº 12.527/2011.

ê 3º O sigilo previsto nos incisos II e III do caput pode serindicado, de ofício, por
servidor responsável pelo processo ou atribuído por decrsaoda autoridadecompetente mediante
pedido do administrado.
& 40 Devem ter tratamento sigiloso, independentemente de classrficaçao papéis de
trabalho e procedimentos relativos a ações de controle e demspeçao correicional nos termos do
&?
ê3º do art. 26 da Lei nº 10.180, de 6 de f vereiro de2091.
Art. 32. Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada

inciso I doart. 31 ,

ª”;

"

”Il, procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas

constantes em siste as e soluções de tecnologia da informação.

Seção II
Da Formalização do Sigilo

Art. 35. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.

5 1 º A averiguação de que trata o caput e' obrigatória nos casos em que o
processo seja encaminhado para arquivo geral, vista, decisão do Conselho Diretor ou

digitalização.
5 2 º Ficam excluídos do disposto no & lº, no que se refere a encaminhamento
para decisão do Conselho Diretor ou digitalização:
I — processos autuados anteriormente à publicação desta Portaria que contenham
mais de 400 folhas;
II - mídias magnéticas ou ópticas anexadas a processos autuados anteriormente à

publicação desta Portaria.
Art. 36. Após realizar a averiguação de que trata o art. 35,0 servidor deve indicar
os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório específico.
Art. 37. Nos casos em que haja pedido de atribuição de sigilo a informações
encaminhadas por administrados e anexadas a prOCessos em andamento a autoridade competente
deve expressar sua decisão a respeito do pedido por meiode Despacho Decisório.
Art. 38. Os processos podem ter quantos despachos forem necessários e cada
despacho pode tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.

Parágrafo único. O despacho deve compor folha própria no processo,
devidamente numerada, e tratar, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em
momento anterior a sua lavratura.
Art. 59. A indicação ou decisão de sigilo por meio de despacho não se aplica a
informações imprescindíveisa segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei
nº 12. 257/2011, cuja classificação será formalizada pela lavratura de Termo de Classificação da
Informação, de competência exclusiva das autoridades Classificadoras indicadas no 5 3º do art.
51 do Regimento Interno da Anatel, de acordo com a referida Lei e normas complementares,
entre elas, portaria específica citada no artigo 34,1.
Seção III

Do Tratamento de Informações Sigilosas

Art. 40. As folhas que contenham informações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e
manutenção de volume físico apartado.
Art. 41. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no Sistema de

Protocolo:
I - após anexação ao processo do despacho de que trata o art. 36; e

II - após proferida a decisão de que trata o art. 37.
Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios que indiquem sigilo de folhas, esses devem ser carimbados como "Sem
Efeito", devendo ser anexado um novo Despacho Ordinatório indicando os novos intervalos
sigilosos.
Parágrafo único. A renumeração do process"o,_observará ó“ disposto nos artigos 10

e 14, g 3º.

“
,.!

Art. 43. Documentos avulsos, que não venham a compor processos autuados e

que devam ter seu acesso restrito em razão dêsigilo devem Ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicaçao de que se trata de documento sigiloso e
do respectivo destinatário.

CAPÍTULO III ..
DADIGITALÍZAÇAO
Seção I
Das Disposiçães Gerais
Art." 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivosarquivos eletrônicos

&; lº :Os “arquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a

representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.
& 2º O processo de digitalização complementa as ações convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:

I - fidelidade e padronização do representante digital; e
II — integridade dos originais submetidos a este processo.

& 3º Os processos, documentos e mídias submetidos a digitalização devem ser

carregados no Sistema de Protocolo.

& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que devem ser mantidos.
Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).

Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel devem ser
submetidos ao processo de digitalização tendo seus representantes digitais carregados no
Sistema de Protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo 1
ê lº A área competente para tratar do documento a que serefere ocaput deve
atribuir a este nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, deVendo o representante
digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a incidência de hipótese

legal de sigilo.

'

'

'

& 2º Documentos com indicação de SlgllO de qualquer tipo não devem ser
submetidos ao processo de digitahzaçao nomomento derecebimento no protocolo sendo

ê 3º Odestinatarlodd documento de que trata &
o 2º deve solicitar seu cadastro e
digitalização ao protocoloda Anatel,“podendoa seucritério, acompanhar os trabalhos.
«»

Árt47 Osprocessos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos poderao ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendoas areas sohcitar casonecessario apoio à GIIB.
“& l' Paragrafounico.Oapoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitaçãoa CentraldeDigitalizaçao
wÍ

Art.—L”
os processos encaminhados para digitalização pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução processual e tratamento

de informações sigilosas.

& lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deve encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com indicação
das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.
ê 2º Todos os processos encaminhados para digitalização devem:

XX.—“

ªz/

I — possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que apure & presença de folhas
sigilosas, ainda que o processo não as contenha, o que deverá ser destacado em campo
apropriado no referido Despacho.
II - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório que apure a presença de
folhas sigilosas.
& 3º Após a digitalização, o processo deve ser devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:
I- validar o trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
» .
»
desconformidades;

ll — revisar a restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando——os na internet.
«r,
«,.

«,?, .

É;,

ê 4º Processos em desconformidadecom o dispostono ê 2º devem ser devolvidos
à área demandante, sem a respectiva digitalização.
f.:

5 5º A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização dedocumentose mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
"
”

.,,
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Ziif«ljl)fos Volumes Ostensivos e do Ápartado Sigiloso Digital

,

Art. 49A versão digitalizada do processo deve ser composta por arquivos

correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivosapaitados correspondentes aos documentos sigilosos, quando houver.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo.
Art. 50. Cada volume do processo deve ter seu próprio representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o
art. 51.
& lº Os arquivos de que trata o caput devem ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo Sistema de Protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.

—_—í
55 2º As lacunas às quais se refere o caput devem ser preenchidas por uma folha
remissiva que indique o número da folha onde se encontra o Despacho Ordinatório que trata o
respectivo intervalo no que se refere a informações sigilosas.

Art. 51. As folhas sigilosas não devem compor os representantes digitais dos
volumes, devendo ser digitalizadas e carregadas no Sistema de Protocolo em arquivos apartados
sigilosos digitais.

Ç; lº Cada apartado sigiloso digital deve ser correlacionado a apenas uma hipótese
legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.
' ”
&

'Ç.

& 2º Podem ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no 5 lº.
& 3º Possuem competência paraincluir eeditar apartados sigilosos digitais as
áreas de tramitação do processo e, nos casos em que for demandada a Centralde Digitalização.

Art. 52. É obrigatória a atualização dos representantesdigitais do processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casosem que o processo seja encaminhado
para vista ou decisão."
“
Parágrafo úrilc
As noVasfolhasdigitalizadas devem ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartadoss1g1losos conforme a averiguação de sigilo realizada.

possuam numerodeprotocolopodemser submetidos ao processo de digitalização.
e..,- ann;
&;
?

Q,;10 Os reprI/Isentantes digitais dos documentos de que trata o caput devem ser
carregados no S1stema de Protocolo, sendo-lhes atribuídos o nível de acesso apropriado

ê 2º cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.
& 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.

Art. 54. Todo documento produzido no âmbito da Anatel deve:

I — sempre que possível, ter o original assinado submetido ao processo de
digitalização e seu representante digital capturado no Sistema de Protocolo; e
II - obrigatoriamente, ter sua versão eletrônica final (minuta) capturada no
Sistema de Protocolo.
Seção III
Do Tratamento de Mídias

Art. 55. Mídias produzidas ou recebidas pela Anateldevem ser protocolizadas
individualmente e terão seu conteúdo compactado em um único arquivo dejformato padrão ZIP,
'
que deverá ser capturado no Sistema de Protocolo.
& lº Quando for paite integrante de processo a mídia» deve ser fisicamente
anexada ao processo, em folha própria, e fará referencra ao documento que a;”caminhou.
ê 2º Aplica-se às mídiajsde que trata___
averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.

carregados no Sistema deProtocoloem formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e
compreSSão dasimagens defôrma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR),
comblnadosComaotimizaçaodosrecursos de armazenamento da Agência.
[Paragrafo 'un'ico. Os representantes digitais devem ser capturados em versão
monocromática, ressalvadosos casos onde a cor representar informação.

Art. 57.205 processos instruídos e digitalizados conforme o disposto nesta Portaria
estarão aptos a serem convertidos em processo eletrônico, observado o disposto no parágrafo
único, do art. lº.
Parágrafo único. O procedimento de conversão em processo eletrônico de que
trata o caput deve ser formalizado com a lavratura e anexação, na última folha do processo

físico, de Despacho Ordinatório que proceda a conversão.
Art. 58. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.

Art. 59. Ficam revogados o inciso III do art. 13 da Portaria nº 734, de 12 de julho
de 2007, e as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009, nº 941, de 28 de outubro de 2011 e nº
678, de 8 de agosto de 2012.

Art. 60. Esta portaria entra em Vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho Diretor ,:
f º , ; ' .
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÓES

_

PORTARIA Nº 687, DE AGOSTO DE 2012.
Estabelece
os
procedimentos
para
a
digitalização de documentos encaminhados
para deliberação do Conselho Diretor

A SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DA AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACOES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 189, incisos
II e XII, do Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001, alterado pela Resolução nº 489, de 5 de dezembro de
2007;

CONSIDERANDO 'os dispositivos da Lei nº 9.784/ 1999, do Decreto nº
4553/2002, do Decreto nº 2.33 8/1997 e do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO os dispositivos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. Sº, no inciso II do é 3º do
art. 37 e no & 2º do art. 216 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO os dispositivos do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012,
que regulamenta a Lei nº 12.527/2011;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar a transparência na atuação da
a publicidade das informações na administração pública ser preceito geral e o
vista
Anatel, haja
sigilo ser exceção, observadas as situações protegidas pela Constituição Federal ou pela lei;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53500027906/2011;

CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho instituído
pela Portaria nº 1.121, de 12 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO a necessidade de se dar início à implementação dos
procedimentos de digitalização de documentos no âmbito da Agência,
RESOLVE:

Art. 10 Estabelecer procedimentos para a digitalização de documentos
encaminhados para deliberação do Conselho Diretor, conforme definição de cada
Superintendente ou a pedido do Conselho Diretor.
Parágrafo único. Na primeira etapa do procedimento de digitalização de
documentos no âmbito da Agência, deve-se dar preferência àqueles que tenham maior impacto
para o setor e a sociedade em geral.

Art. 2º Previamente a deliberação do Conselho Diretor, deverão ser digitalizados
atos de instauração, defesas, informes, pareceres, matérias para apreciação do Conselho Diretor,
despachos decisórios, recursos administrativos e demais documentos definidos pelos
Superintendentes ou Conselho Diretor como essenciais à deliberação, ressalvados os conteúdos

armazenados em mídias, envelopes ou documentos encadernados.

sz, Í———í
Art. 3º A digitalização dos documentos será realizada, no âmbito das
Superintendências, com o suporte da Superintendência de Administração Geral (SAD), em
especial a Gerência Geral de Gestão da Informação e a Gerência Geral de Administração,
observando o seguinte rito:
I — O servidor da área técnica responsável pelo procedimento administrativo
realizará a digitalização e o posterior carregamento (upload) dos documentos no Sistema de
Controle de Rastreamento de Documentos e Processos (SICAP);
II — Os documentos carregados no SICAP serão armazenados nos seguintes
arquivos digitais:
a) público, disponível ao público em geral; e
b) apartado, contendo os documentos de caráter sigiloso, confidencial ou de
acesso restrito.
& lº O servidor da área técnica responsável'pelo procedimento administrativo
deverá identificar os documentos que contenham informações possivelmente sigilosas,
confidenciais ou de acesso restrito nos autos, para classificação a cargo da autoridade
competente.

ê 2º Deverá ser conferido tratamento sigiloso às informações consideradas
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.527/
201 1;
?; 3º Deverá ser conferido tratamento confidencial às informações submetidas às
demais hipóteses de sigilo legal ou que constituam informação relativa à atividade empresarial
de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja divulgação possa representar vantagem
competitiva a outros agentes econômicos.
& 4º Deverá ser conferido acesso restrito às informações pessoais, nos termos do
art. 31 da Lei nº 12.527/2011;
5 5º A definição das informações sigilosas, confidenciais ou de acesso restrito
deverá observar o estabelecido em Lei e na regulamentação própria, identificados em despacho
ordinatório, juntado ao processo, conforme Anexo I desta Portaria.
& 6º A decisão que classificar a informação como sigilosa, em qualquer grau,
deverá ser formalizada no Termo de Classificação de Informação — TCI, conforme Anexo II
desta Portaria, nos termos do art. 31 do Decreto nº 7.724/2012;

& 7º Os documentos públicos essenciais a deliberação do Conselho Diretor serão
tornados disponíveis pela área técnica responsável pela digitalização e carregamento no Sicap, ao
público em geral, após o trânsito em julgado no âmbito administrativo.
Art. 4º A SAD providenciará os recursos necessários para a execução da atividade
de digitalização e para a sua continuidade.
Art. 5º Os dispositivos desta Portaria não prejudicam o regular trâmite processual
e o procedimento de vista, que continuarão sendo regidos pelas normas específicas e
procedimentos adotados.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da Anatel.

MARILDA MOREIRA
Superintendente Executiva

201290131932

ANEXO I A PORTARIA Nº 687, DE 08 DE AGOSTO DE 2012.

DESPACHO ORDINATORIO DE CONCESSÃO DE SIGILO, CONFIDENCIALIDADE OU
ACESSO RESTRITO

ANATEL — Agência Nacional de Telecomunicações

DESPACHO ORDINATORIO DE CONCESSÃO DE
SIGILO, CONFIDENCIALIDADE OU ACESSO
RESTRITO
Aos ........... dias do mês de ...................... de ............... , concedi
sigilo, confidencialidade ou acesso restrito ao documento ou

informação de folhas ......... , constante do processo
............................... , conforme a seguinte fundamentação:

nº

( ) Sigilo — informações consideradas imprescindíveis à segurança da
sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.527/2011,
formalizado no Termo de Classificação de Informação nos termos do
art. 31 do Decreto n.º 7.724/2012.

( ) Confidencialidade, nos termos do art. 22 do Lei nº 12.527/2011
— Lei de Acesso a Informação — e do art. 64 do Decreto nº 2.338/ 1997
— Regulamento da Anatel.
( ) Acesso restrito — informações pessoais relativas a intimidade,
vida privada, honra e imagem, nos termos do art. 31 da Lei nº

12.527/2011.
IU STIFICATIVA:

Nome do servidor

Cargo

ANEXO IIA PORTARIA Nº

, DE 08 DE AGOSTO DE 2012.

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO — GRAU DE SIGILO:
(idêntico aO grau de sigilo do documento)

TERMO DE CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ÓRGÃO/ENTIDADE:
CÓDIGO DE INDEXAÇÃO:
GRAU DE SIGILO:
CATEGORIA:
TIPO DE DOCUMENTO:
DATA DE PRODUÇÃO:
FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO:
RAZÓES PARA A CLASSIFICAÇÃO:
(idêntico ao grau de sigilo do documento)

PRAZO DA RESTRIÇÃO DE ACESSO:
DATA DE CLASSIFICAÇÃO:
Nome:

AUTORIDADE CLASSIFICADORA

AUTORIDADE RATIFICADORA
(quando aplicável)

DESCLASSIFICAÇÃO em

/

/

(quando aplicável)

RECLASSIFICAÇÃO em

/

/

(quando aplicável)

. REDUÇÃO DE PRAZO em

/

(quando aplicável)

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em _/

/
-

.

/

(quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE CLASSIFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÃO DE PRAZO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsavel por PRORROGAÇAO DE PRAZO
(quando aplicavel)

MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO

DO CONSELHO DIRETOR
ÁNÁFEÃ
1.

NÚMERO E ORIGEM:
*'
11/2014/SGI

/'º

DAT“
07/08/2014

EMENTA
1.1. Submeter à apreciação do Conselho Diretor proposta de portaria que trata da
atualização e instituição de procedimentos de instrução processual, análise e
indicação de sigilo, digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas
de transmissão de dados e imagens.

2.

REFERENCIAS
2.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
2.2. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012;
2.3. Portaria nº 734, de 12 dejulho de 2007;

2.4. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009;
2.5. Portaria nº 941, de 28 de outubro de 2011;
2.6. Parecer nº 598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU;
2.7. Processo nº 53500.028643/2013;

2.8. Informe nº l/2014/GIIB;
2.9. Informe nº 9/2014/GIIB/SGI;
2.10.Informe nº 24/2014/GIIB/SGI;
2.11.Informe nº 29/2014/GIIB/SGI;
2.12.Processo nº 53500.000305/2014;

2.13.Informe nº 1/2014/SCD.

3.

EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA
3.1. A Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), responsável por adotar providências
para adequar a Anatel à nova realidade estabelecida pela LAI, após encaminhar
minuta de portaria a Consulta Interna (nº 617/2014) e a análise jurídica da
Procuradoria Fedral Especializada (PFB) foi instada a apresentar os principais
aspectos da proposta em reunião de Superintendentes (RESUP), ocorrida em
21/07/2014.
3.2. Na oportunidade da reunião, a Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)
se manifestou no sentido de que a Gerência de Controle de Obrigações de Direitos
dos Consumidores (CODI) não teria condições operacionais de atender aos
comandos do art. 37 da minuta apresentada, devido ao grande volume de processos

,
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que demandariam análise de sigilo antes do encaminhamento para decisão do
Conselho Diretor.
3.3. Após alinhamento com a CODI e com a SUE, foram processadas no texto diversas

alterações pontuais, com vistas a atender às demandas apresentadas em RESUP,
que, além da necessidade específica da SCO, incluíram também ajustes de texto

propostos pelo Gabinete da Presidência.
3.4. Aproveitou—se ainda para realizar mais alguns ajustes visando dar mais clareza ao
texto, especialmente no que diz respeito ao conceito de informações sigilosas, e
melhorar procedimentos operacionais, conforme detalhado no informe nº 29/2014GIIB/SGI.

3.5. Entende-se não ser necessário reenvio da minuta de ato normativo à Procuradoria
Federal Especializada da Anatel, pois as mudanças e adequações promovidas visam
tão somente promover maior clareza e exequibilidade aos comandos estabelecidos,
podendo o processo ser encaminhado diretamente ao Conselho Diretor após
apreciação da SUE.

4.

PROPOSTA
4.1. Aprovar a minuta de portaria anexada ao informe nº 29/GIIB/SGI, atualizando
e
estabelecendo procedimentos de instrução processual, análise e indicação de sigilo
digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de dados
e imagens.

I_ASSINATURAS
[ SUPERINTENDENTE DE GESTÃO INTERNA DA INFORMAÇÃO

DATA

De acordo, encaminhe-se à Superintendente ]:!x-éutiva
/

. úaa Damares e Silva

'—SUPERINTENDENTE—EXECUTIVA
Encaminhe-se ao Presidente.
'

ggªªntendºfçããrenaeãâãº
'
se! inatª

07/08/2014
r DATA

JW
Mariúfa Moreira

.

Superintendente Executiva
SUP. - Anatel

JVS/080014 ª
“

,
DECISÃO DO CONSELHO DIRETOR
FORUM DE DECISÃO Ji
NÚMERO
j

l OBSERVAÇÓES

L_

DATA

9 .ANA TEL
Ágância Mimbnâl da Relacamumcações

Brasília, 28 de agosto de 2014.

CERTIDÃO

Processo n.º 53500.028643/2013

CERTIFICO que, conforme artigo 9º do Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril

de 2013, o processo referenciado foi objeto de sorteio no dia

28/08/2014 às 10h, tendo sido o Conselheiro Rodrigo Zerbone
Loureiro designado relator.

FABIANA DIAS
Chefe da Secretaria do Conselho Diretor

là

ANA TEL
Pauta de Abertura do Circuito Deliberativo nº:

02202/2014

Data de Abertura:

16/12/2014

Período do Circuito Deliberativo:

Início:

Nº do(s) Processo(s):

53500.028643/2013, 53500.000305/2014

Interessado(s):

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNlCAÇÓES

Titulo:

Proposta de Norma

Assunto:

Proposta de Portaria que atualiza e institui procedimentos de instrução
processual, de análise e indicação de sigilo, e da digitalização e
recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de
dados e imagens.

Conselheiro(a) Relator(a):

Rodrigo Zerbone Loureiro

Presidente:

João Batista de Rezende

16/12/2014

Fim:

16/12/2014

1/1

NÚMERO E ORIGEM:

Q
'
ÁNÁ FEÃ

ANÁLISE DE
CONSELHEIRO

13 8/2014-GCRZ
DATA:
01/12/2014

lCONSELHEIRO RELATOR
RODRIGO ZERBONE LOUREIRO

l 1.

ASSUNTO

Proposta de Portaria que atualiza e institui procedimentos de instrução processual, de análise e
indicação de sigilo, e da digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas de
transmissão de dados e imagens.

2.

REFERENCIAS

Processo nº 53500.028643/2013:

2.1.

Informe nº 01/2014—GIIB4/GIIB, de 06/02/2014 (IIS. 2 a 4);

2.2.

Informe nº 09/2014—GIIB/SGI, de 28/03/2014 (fls. 26 a 29V);

2.3.

Parecer nº 598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 05/06/2014 (fls. 65 a 69);

2.4.

Informe nº 24/2014-GlIB/SGI, de 04/07/2014 (fls. 70 e 71);

2.5.

Matéria nº 06/2014/SGI, de 04/07/2014 (fls. 82 e 83);

2.6.

Informe nº 29/2014—GIIB/SGI, de 07/08/2014 (fls. 85 a 87);

2.7.

Matéria nº ll/2014/SGI, de 07/08/2014 (fls. 100 e 100v);

Processo nº 53500.000305/2014:

2.8.

Informe nº 01/2014—SCD, de 09/01/2014 (fls. 1 e lv);

2.9.

Parecer nº 43 0/2014/ACD/PFE—Anatel/PGF/AGU, de 22/04/2014 (fls. 4 a 6);

3.

EMENTA

PROPOSTA DE EDIÇÃO DE PORTARIA. SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO INTERNA
DA INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTOS DE INSTRUÇAO PROCESSUAL, SIGILO,
DIGITALIZAÇAO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO DA
PROPOSTA COM AIUSTES.
1. Necessidade de atualização dos procedimentos de instrução processual,
digitalização e recebimento de documentos.

sigilo,

2. Portaria aprovada.

4.
4.1.

RELATÓRIO
DOS FATOS

4.1.1. Trata-se de proposta da Superintendência de Gestão da Informação (SGI) de Portaria que
atualiza e institui procedimentos de instrução processual, de análise e indicação de sigilo, e da
digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de dados e
imagens.

Processo nº 53500.000305/2014:
“?.,
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4.1.2. Em 09/01/2014, a Secretaria do Conselho Diretor (SCD), por meio do Informe nº
01/2014—SCD, e após a devida motivação, elaborou proposta de Portaria que “estabelece
procedimentos para o recebimento e protocolo de documentos enviados por sistema de
transmissão de dados e imagens no âmbito da Agência e dá outras providências”, propondo, ao
final, a oitiva da Procuradoria Federal Especializada da Anatel.

4.1.3. A PFE manifestou-se por meio do Parecer nº 430/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, de
22/04/2014, concluindo pela regularidade jurídica da minuta de portaria objeto da análise, mas
indicando a avaliação da pertinência da edição de ato normativo conjunto, tendo em vista a
tramitação da proposta de Portaria no Processo nº 53500028643/2013, cujos temas possuem
proximidade temática.
4.1.4.

Desse modo, por meio do Mem. nº 21/2014/SCD—Anatel, de 25/06/2014, estes autos

foram encaminhados à Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB) para avaliação acerca da
possibilidade de edição de ato normativo único.
Processo nº 53500.028643/2013:

4.1.5. Em 06/02/2014, por meio do Informe nº 01/2014-GIIB4/GIIB, a Superintendência de
Gestão da Informação, após a devida analise, elaborou minuta de Portaria que “institui rotinas e
procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de processo, indicação e tratamento de sigilo e
digitalização de documentos no âmbito da Anatel, e dá outras providências”, propondo, ao final,
submeter a referida norma à Consulta Interna.

4.1.6. A minuta de Portaria foi submetida às críticas e sugestões dos servidores da Anatel pelo
prazo de 10 (dez) dias, por meio da Consulta Interna nº 617, o qual se iniciou em 05/02/2014.

4.1.7. Foram apresentadas 30 (trinta) contribuições na referida Consulta Interna, as quais foram
analisadas pela área técnica competente por meio do Informe nº O9/2014—GIIB/SGI, de
28/03/2014, que consolidou nova minuta de Portaria, com ajustes à proposta inicial, para
manifestação do órgão de consultoria jurídica.

4.1.8. A Procuradoria Federal Especializada manifestou-se por meio do Parecer nº
598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 05/06/2014, que foi apreciado pela área técnica no
bojo do Informe nº 24/2014-GIIB/SGI, de 04/07/2014.
4.1.9.
Em 04/07/2014, por meio da Matéria nº 06/2014/SGI, os presentes autos foram
encaminhados ao Gabinete da Presidência para sorteio de relator, sendo a proposta de Portaria,
no entendo, objeto de novos ajustes no Informe nº 29/2014—GIIB/SGI, de 07/08/2014, inclusive

no que tange à incorporação da proposta oriunda da Secretaria do Conselho Diretor (Processo nº
53500.000305/2014).
41.10. Por fim, a proposta foi então encaminhada a este Colegiado, para análise e deliberação,
por meio da Matéria nº 11/2014/SGI, de 07/08/2014, sendo que, em 28/08/2013, o processo foi

submetido a sorteio eletrônico e distribuído a este Gabinete para relatoria, nos termos
regimentais.
4.1.11.

São os fatos.

4.2.

DA ANÁLISE

4.2.1. A presente proposta de Portaria, ora submetida à deliberação final do Conselho Diretor,
após análise e consolidação das contribuições apresentadas pelos servidores da Anatel na
Consulta Interna nº 617/2014, tem por objetivo atualizar as rotinas definidas nas Portarias nº
738/2009 e 941/2011, e, ainda, instituir procedimentos de análise e indicação de sigilo, e de
201490189646 (5)
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digitalização e recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de dados e
imagens.
4.2.2.
Conforme exposto pela área técnica, autora da proposta submetida à Consulta Interna, a
a presente Portaria tem a seguinte fundamentação, colhida do Informe nº 01/2014-GIIB4/GIIB,

de 06/02/2014:
5.1.

O advento da lei nº 12. 527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), gerou a
necessidade de se estabelecer novas maneiras de tratar a informação produzida
e custodiada pelo órgão público. Se antes havia uma série de preceitos, inclusive
constitucionais, sobre a publicidade de tal informação, sua consolidação em um
diploma legal único deixou clara a necessidade de se aperfeiçoarem os
procedimentos de tratamento da informação, a fim de garantir que tanto as
informações de fato públicas tenham desde sempre o status de ostensividade que
lhes é inerente, quanto as informações sigilosas tenham garantida sua restrição
de acesso.

5.2.

A Portaria 738, de 2 de outubro de 2009, estabelece uma série de procedimentos

relativos à instrução de processos, desde sua autuação até seu arquivamento. No
entanto, ela é omissa no que diz respeito ao tratamento de documentos sigilosos,
bem como aos procedimentos de digitalização. De fato, ainda não existe
normativo interno que estabeleça procedimentos especzficos para o tratamento
de informações sigilosas no âmbito operacional, especialmente quando
acostadas aos autos dos processos. A partir da entrada em vigor da LA], tais
procedimentos passam a ser essenciais para garantir tanto a segurança das
informações que venham a necessitar de restrição de acesso, quanto a efetiva
transparência e ostensividade das demais informações. A proposta de portaria
suportada por este Informe também visa estender a todos os processos da
Agência os comandos da Portaria 94], de 28 de outubro de 201], que dispõe que
os Procedimentos de Apuração de Descumprimento de Obrigações (Fados) são
públicas, estabelecendo a ostensividade como regra e o sigilo como exceção.
5.3.

No que diz respeito à digitalização, a partir da publicação da Portaria nº
687/2012, que estabelece os procedimentos para a digitalização de documentos
encaminhados para deliberação do Conselho Diretor, foram desenvolvidas
funcionalidades em sistemas e rotinas operacionais para captura digital de
documentos. Tais ações evoluiram signijicativamente, facilitando, por exemplo, a
concessão de vistas e cópias para interessados, além da tramitação interna.

5.4.

Devido ao desenvolvimento posterior, no entanto, as diretrizes estabelecidas pela
Portaria nº 687/2012, não abarcam todas as rotinas necessárias ou em uso para
o alcance dos objetivos da digitalização, de modo que estes procedimentos não
estão sendo operacionalizados, em sua totalidade, com base em regras
institucionalizadas pela Agência. Ou seja, não existe normativo interno que
melhor oriente os servidores sobre os detalhes do processo de digitalização, de
modo que a prática encontra—se sem guarida formal, surgindo daí a necessidade
de se estabelecer critérios e procedimentos para a digitalização de documentos
da Anatel, movimento que se tomou irreversível e culminará, no momento
apropriado, na instituição do Processo Eletrônico, conforme dispõe o regimento
interno da Agência.

5.5.

Dígitalizar processos, capturando representantes digitais em um sistema de

protocolo (no caso da Anatel, atualmente o SIGAP), traz diversas vantagens para
a administração, mas demanda um trabalho bastante criterioso na averiguação
de sigilo dos processos, pois, uma vez digitalizados, a disseminação da

informação por ele veiculada não encontra limites. Logo, a exposição de
201490189646 (5)
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informação sigilosa toma-se um risco real quando digitaliza—se processos sem a
devida averiguação e indicação de folhas sigilosas. Neste sentido, a proposta de
portaria dispõe expressamente sobre as únicas hipóteses de indicação de sigilo e
consequente restrição de acesso a documentos.“
5.5.1.

Classificação de segurança, conforme previsto do art. 23 da LAI;

5.5.2.

Informações pessoais, conforme previsto no art. 3] da LAI, art. 5” da
Constituição Federal e em diversas leis;

5.5.3.

Outras hipóteses estabelecidas em legislação específica, como, por
exemplo, art. 39 da Lei Geral de Telecomunicações (informações
estratégicas prestadas por empresas reguladas).

5.6.

O texto prevê ainda outro tipo de restrição, temporária, de acesso a documentos
preparatórios, cuja divulgação poderia antecipar a ciência de decisões da
Agência em assuntos diversos. Apesar de não ser propriamente uma hipótese de
sigilo, e' facultado à Agência negar acesso externo a esse tipo de documentação
(ex: informes e relatórios de fiscalização prévios ao Pado) baseada na eventual
utilização de sua informação como subsídio para a tomada de decisão, ate' que
esta seja efetivada, nos termos do art. 7º, 5? 3º da LAI. No entanto, o acesso
público a esse tipo de documentação será garantido após a edição do ato ou da
tomada de decisão.

5.7.

Diante do exposto no item anterior, é proposta a revisão da Portaria 738/2009,
que trará proposições para organização definitiva da instrução processual de
documentos físicos neste momento de transição para o Processo Eletrônico, e
está dividida em três grandes temas mais disposiçõesfinais, a saber:

5.7.1.

Cagi'tulo I - Instrução Qrocessua - Este tema já e' tratado na atual
Portaria 738/2009 e representado nesta proposta de revisão pelos
artigos lº a 32 e 57. Adequações de forma foram realizadas, no sentido
de deixar o texto flexível, sem, no entanto, entrar em desacordo com a
Portaria Normativa nº 5/2002-SLTI/A1POG, que estabelece as diretrizes
relativas ao tema para a Administração Pública Federal (APF). Estas
adequações tratam principalmente da atualização do conjunto de
documentos de instrução processual. Neste sentido, foram retirados do
texto os modelos de documentos e carimbos relacionados à gestão
documental, devendo estes constarem no Manual de Gestão Documental,

a ser mantido pela Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB), por se
tratar de instrumento mais adequado e por refletir a estratégia de
centralizar em um único documento as diretrizes para a produção de
documentos na Anatel.
5.7.2.

Cagítulo II - Tratamento de Informações Sigilosa

- Este tema não e'

tratado, em termos procedimentais, por nenhum normativo interno e está
representado nesta proposta de revisão pelos artigos 37 a 43. A Seção
destinada às disposições gerais relacionadas ao tratamento de
informações sigilosas estabelece, incialmente, a publicidade como regra
e as únicas hipóteses de restrição de acesso a processos, documentos e
informações, já citadas no item 5.5 deste Informe. A seção II deste
Capítulo, focada no procedimento de indicação de sigilo, estabelece o
dever do servidor responsável pela instrução do processo de indicar, por
meio de Despacho Ordinatório de Sigilo, quais folhas do processo são
consideradas sigilosas pela legislação, atestando, no mesmo documento,
que as demais folhas do intervalo analisado são ostensivas. O
procedimento e' detalhado, abarcando a possibilidade de pedidos do
201490189646 (5)
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interessado, recursos, múltiplos intervalos analisados e a indicação de
sigilo a documentos avulsos, não anexados a processos.

5. 7.2.1. Importante ressaltar o comando do art. 38, 58“ 30, que afirma que
este procedimento (indicação de sigilo por meio de despacho) só
se aplica ao sigilo de informações pessoais ou impostos por leis
especzyicas (ex: Lei-Geral de Telecomunicações), não abarcando
a classijicação de informações imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado (imposto pela LAI), que possui rito
próprio já detalhado pelos decretos que complementam a Lei de
Acesso a Informação.
5. 7.3.

Cagítulo III - Digitalização - Procedimentos acerca deste tema também
não eram tratados por normativos internos e estão representados na
proposta de revisão pelos artigos 44 a 55. Este Capitulo dedica—se,
inicialmente, a conceituar o procedimento de digitalização de processos,
que é diverso do conceito de processo eletrônico. A digitalização de
processos em papel gera representantes digitais que possuem o valor de
cópias, ou seja, o original em papel e' o documento com valor legal.
5. 7.3.1. Os documentos e processos produzidos e recebidos pela Agência
submetidos a digitalização serão carregados no sistema de
protocolo (atualmente, o SICAP), sendo a área de protocolo
responsável pela digitalização de documentos no momento de
sua entrada na Entidade. Após digitalizado pelo protocolo, o
documento deve ser tramitado com o representante digital ainda
restrito à área de destino, que, após a avaliação de sigilo, em
sendo o documento ostensivo, deve disponibilizá—lo na internet.
5.7.3.2. É instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à
GIIB, que prestará apoio a toda a Agência, bastando às áreas
tramitarem o processo para a Biblioteca, solicitando a
digitalização de um determinado intervalo. No entanto, este
intervalo deve estar corretamente instruído e conter despachos
que indiquem que o intervalo destinado a digitalização já foi
objeto de averiguação de documentos sigilosos.

5. 7.3.3. O processo físico será mantido em sua integridade, sem
apartados, enquanto a sua versão digitalizada conterá as folhas
sigilosas separadas das ostensivas, configurando apartados
sigilosos digitais, criados em conformidade com a hipótese legal
de sigilo e os interessados que podem ter acesso àquele
determinado intervalo. No volume digital ostensivo, as lacunas
correspondentes às folhas sigilosas apartadas serão substituídas
por umafolha remissiva, que indicará afolha onde se encontra o
despacho que indicou o sigilo daquele intervalo.
5.7.4.

5.8.

Capítulo IV - Disgosições [mai - Destaque para a revogação das
portarias 738/2009 e 941/2011.

Percebe-se, diante do exposto, que a averiguação e o tratamento de documentos
sigilosos, bem como a digitalização de maneira geral, estão intrinsecamente
relacionados à prática da instrução processual. Esta e', pois, a principal razão
para que seja proposta a revisão da Portaria nº 738/2009, acrescentando a seu
texto básico comandos referenciados nos itens 5. 7.2 e 5. 7.3.
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4.2.3.
Cabe salientar que a instauração e a instrução do presente procedimento obedeceram
às disposições contidas na Lei Geral de Telecomunicações e no Regimento Interno da Anatel,
aprovado pela Resolução n.º 612, de 29/04/2013, acerca do tema, senão vejamos:
4.2.4.
A elaboração da minuta de Portaria em debate contou com contribuições de servidores
da Anatel, por meio da Consulta Interna nº 617/2014, tendo sido todas as sugestões e
comentários, juntamente com o opinativo do órgão de consultoria jurídica da Agência,
apreciados, de forma justificada, pela área técnica competente.

4.2.5.
A título de informação, cabe salientar que a Consulta Interna nº 617/2014 contou com
a participação de 15 (quinze) autores, tendo sido apresentadas 30 (trinta) contribuições a minuta.
4.2.6.

Todas as contribuições encaminhadas foram devidamente analisadas pela área

competente no Informe nº 09/2014-GIIB/SGI, de 28/03/2014, onde também constam as

correspondentes propostas de respostas, sendo que tais respostas encontram-se reproduzidas no
Sistema de Consulta Pública (SACP) da Anatel, acessíveis aos interessados.
4.2.7.

Quanto à proposta anexa ao referido Informe nº 09/2014-GIIB/SGI, a Procuradoria

Federal Especializada, no Parecer nº 598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 05/06/2014,

manifestou—se, sob a ótica jurídica, pela regularidade formal do procedimento, mas fez as
seguintes sugestões em relação a minuta de portaria:
.
A atribuição de sigilo nos termos da Lei nº 12.527/2011 é restrita aos
ocupantes de determinados cargos, sendo conveniente a reavaliação da questão;
o
Para se evitar questionamentos futuros, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias
estabelecido para a apresentação de originais recebidos por meio de sistema de
transmissão deve ser expressamente definida como “corrida”;

.
Desnecessidade de digitalização do verso das folhas quando estiverem sem
conteúdo;
0

Diversos ajustes redacionais;

.
Avaliação da conveniência da edição de ato normativo conjunto (único), em
relação à proposta de portaria constante do Processo nº 53500000305/2014,
oriunda da Secretaria do Conselho Diretor, que versa sobre a instituição de
procedimentos para o recebimento e protocolo de documentos enviados por
sistema de transmissão de dados e imagens no âmbito da Anatel.

4.2.8.
Considerando as contribuições da PFE, a área técnica assim se manifestou no Informe
nº 24/2014-GIIB/SGI, de 04/07/2014:
5.4.1. Do tratamento de informações sigilosas: foi sugerido maior detalhamento ao
assunto na minuta do ato normativo. A recomendação foi acatada, com alterações na
seção [ (disposições gerais), inclusão de novo artigo na seção 1] (da indicação de
documentos sigilosos) e inclusão de termos relacionados a sigilo no art. 20, que traz
os conceitos utilizados na minuta de portaria;

5.4.2. Do prazo para apresentação do original de documento apresentado por fax ou
e-mail: foi inserido o termo “corridos” no 39 lª do art. 4º da minuta, conforme a
recomendação da PFE;
201490189646 (5)
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5. 4.3. Da desnecessidade de digitalização do verso sem conteúdo de folhas: a área
elaboradora decidiu por não modificar o conteúdo baseado nesta contribuição, tendo
em vista que a melhor prática da gestão de documentos digitais preconiza que, no
caso de digitalização de volumes em sua integridade, deve-se buscar a maior
representatividade e fidedignidade em relação ao original. Além disso, na prática, o
atendimento a essa recomendação se mostraria oneroso aos trabalhos, visto que os
equipamentos que digitalizam os volumes já digitalizam os versos por padrão. Seria
necessário maior intervenção humana no processo para escolher as folhas que não
contém conteúdo para retirá—las do processo, seja antes ou após o processo de
digitalização.
5.4.4. Dos ajustes redacionais: todas as recomendações desta seção foram
absorvidas nos locais indicados no Parecer.
5.4.5. Da avaliação da conveniência de edição de ato normativo conjunto: a área
elaboradora da proposta (Gabinete da Presidência — GPR) já havia contribuído, na
Consulta

Interna,

com

os

artigos

da

proposta

que

tramita

no

processo

53500000305/2014 (minuta de portaria). Após entendimentos com a área
elaboradora (GPR), a proposta objeto deste informe absorveu os comandos da
proposta específica que versa sobre o recebimento de documentos por meio
eletrônico com algumas adequações realizadas em conjunto entre a GllB e o GPR.
Desta forma, os comandos da proposta do processo em epígrafe encontram—se
totalmente absorvidos pela minuta de portaria proposta pela SGI.

4.2.9.
Assim, uma nova minuta de portaria foi produzida, incorporando-se as sugestões da
PFE, sendo posteriormente remetida à Superintendente Executiva para sua avaliação e envio ao
Gabinete da Presidência para sorteio de Conselheiro Relator.
4.2.10.

Ocorre, todavia, que, tal como relatado no Informe nº 29/2014-GIIB/SGI, de

07/08/2014, a referida minuta foi submetida à discussão na Reunião de Superintendentes
(RESUP), de 21/07/2014, e, depois, na Superintendência de Controle de Obrigações (SCO) e no
Gabinete da Presidência (GPR), ocasionando diversos ajustes na portaria.
42.11. Por último, manifestou—se a SGI pela desnecessidade de reenvio da nova minuta à PFE,
tendo em vista que as mudanças e adequações promovidas visam tão somente promover maior

clareza e exequibilidade aos comandos, podendo o processo ser encaminhado, segundo seu
entendimento, diretamente ao Conselho Diretor após apreciação da SUE, o que foi feito.
4212. Desse modo, considerando a regularidade deste procedimento administrativo, atestado
pela PFE no Parecer nº 598/2014/ACD/PFE-Anatel/PGF/AGU, de 05/06/2014, e os objetivos
elencados no Informe nº 01/2014-GIIB4/GIIB, de 06/02/2014, os quais manifesto concordância,

passo à análise da proposta de Portaria trazida ao Conselho Diretor pela SGI, sendo que para
tanto, adoto como pontos de partida a fundamentação contida nos diversos informes encartados
nos autos, bem como o texto da minuta anexa ao Informe nº 29/2014-GIIB/SGI, de 07/08/2014,

manifestando-me pontualmente apenas em relação aos trechos de maior impacto em relação ao
modus operandi atual da Agência.
4213. Tal como mencionado pela área técnica nos Informes nº 01/2014—GIIB4/GIIB e
09/2014-GIIB/SGI, a Portaria em tela está estruturada em 4 (quatro) capítulos que abordam: i) a
instrução processual; ii) o tratamento de informações sigilosas; iii) a digitalização de documentos
e processos e; iv) as disposições finais.
4.214. No que tange ao Capítulo I, que trata da instrução processual, objetivou-se a atualização
da matéria já tratada na Portaria nº 738/2009, excluindo-se os modelos de documentos e
201490189646 (5)
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carimbos que anteriormente constavam da norma, sendo que os mesmos serão incluídos no
“Manual de Gestão Documental” a ser editado pela GIIB/SGI.
42.15. Por sua vez, o Capítulo II dispõe sobre o tratamento de informações sigilosas, abordado
de modo singelo na Portaria nº 941/2011.
4.2.16. Nesse capítulo, a regra geral da publicidade dos processos administrativos na Anatel é
reforçada, sendo as exceções limitadas aos casos constantes na legislação pátria, dos quais se
destacam a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de
Telecomunicações.

4.2.17. Importa mencionar que a Portaria em análise não abarca a classificação de sigilo de
infomações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, disposta na Lei de Acesso à
Informação (LAI), cujo rito já se encontra estabelecido na própria LAI e nos decretos que a
regulamentam.
4.2.18. Também merece destaque nesse capítulo, o art.32 que dispõe que os “documentos ou
informações utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo podem
ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato ou decisão, independente da incidência de
sigilo”, de modo a não antecipar aos interessados os estudos e sugestões das áreas técnicas, antes
da efetiva decisão por parte da Autoridade competente.

4.2.19. Além disso, a Seção II deste capítulo trás os procedimentos que devem ser observados
pelos servidores da Anatel para a análise e indicação de sigilo documental, inclusive no que
concerne à utilização de Despachos Ordinatórios e ao seu registro no Sistema de Protocolo
(Sicap).
4.220. Em relação ao Capítulo III, que dispõe sobre a digitalização de documentos e processos,
a Portaria trata de diferenciar a representação digital de documentos em papel, tida como mera
cópia, capturada e registrada no Sicap apenas para informação; do documento com valor legal
constante no processo eletrônico, registrado em sistema específico e com certificação digital.
4221. Nesse capítulo destaco o procedimento de digitalização dos documentos recebidos pela
Anatel, sendo que o departamento de protocolo será o responsável pela digitalização e anexação
da imagem ao correspondente registro no Sicap, o qual, de início, terá acesso restrito à área de
destino do documento.
4.2.22. Ato contínuo, o documento será remetido pelo setor de protocolo à área técnica
responsável que terá a incumbência de anexar o documento aos autos e, quando for o caso,
ajustar o nível de acesso de terceiros no Sistema de Protocolo.
4223. Nesse ponto específico, entendo que a revisão do grau de sigilo do documento no
Sistema de Protocolo (Sicap) deve ser feito imediatamente depois da juntada do documento aos
autos do processo, de modo que a sociedade tenha pronto acesso ao documento, pela internet,
por meio do Sicap.
4224. Desse modo, proponho o seguinte ajuste no caput do art. 46 da Portaria:

“Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel devem ser
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais
carregados no Sistema de Protocolo com nível de acesso restrito às áreas de
tramitação, devendo a área responsável por sua análise averiguar o cabimento de
hipóteses legais de sigilo, no momento da juntada ao processo.”
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4225. Outra alteração que considero necessária e' a imposição, no art. 53, do dever de
digitalização dos documentos avulsos, ao invés de facultar a digitalização, tal como consta da
minuta enviada pela área técnica, restando dessa forma o citado dispositivo:
“Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde

que possuam número de protocolo, devem ser submetidos ao processo de
digitalização e seu representante digital capturado no Sistema de Protocolo.”

4226. Entendo também que os documentos produzidos pela Anatel, sejam Informes, Atos,
Análises, Despachos etc, devem ser obrigatoriamente objeto de digitalização e captura no Sicap,
tão logo tenham sido assinados pelas autoridades competentes, de modo a também estarem
disponíveis para consulta da sociedade pela Internet.
“Art. 54. Todo
obrigatoriamente:

documento produzido

no

âmbito

da Anatel deve ter,

I — o original assinado submetido ao processo de digitalização e seu representante
digital capturado no Sistema de Protocolo; e
II - sua versão eletrônica final (minuta) capturada no Sistema de Protocolo.”
4227. Consta também da minuta, a instituição de uma Central de Digitalização que, vinculada
à GIIB, será a responsável pela digitalização de processos cuja indicação do sigilo de
documentos já tenha sido feita pelas áreas técnicas por meio de Despachos Ordinatórios.

4.2.28. Adiante, no Capítulo IV, que trata das disposições finais, destaco a previsão de
revogação das portarias 738/2009, 941/2011 e 678/2012, objeto de atualização nessa Portaria e
mencionadas anteriormente nessa análise.
42.29. Por último, a Portaria prevê nesse último capítulo um prazo de 90 (noventa) dias,
contados da sua publicação, para o início da sua vigência, promovendo, nos termos da área
técnica, um espaço temporal para adequações e treinamentos.

5

CONCLUSÃO

A vista do exposto, proponho aprovar a proposta de Portaria na forma da minuta anexa, pelas
razões expostas na presente Análise.
E como considero.

ASSINATURA DO CONSELHEIRO RELATOR

/

/

ZERBONE
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ANEXO

COM MARCAS DE REVISÃO

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº XXX, DE XX DE XXXXXXXXXX DE 2014
Institui

rotinas

e procedimeâtâsz' aplicáveis à
autuação e instrução de processo," indicação e
tratamento de sigilo e digitalização de documentos

produzidos e recebidos no âmbito da Anatel, e dá
outras'íõrovidênciasíªxg —
“ªº"
O O CONSELHO DIRETOR DA AGENCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACOES, no uso“ das competências que lhe confere o art. 133, inciso XXII do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, “de 29 de abril de 2013; e
CONSIDERANDO o disposto na—Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

CONSIDERANDO o,;disposto na Lei—nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO oidisposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

É (_ CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.613, de 26 de julho de 2012, da
Controladoria—Geral da União;

CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do

Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de“ solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;
*
*
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processosadministrativosinstaurados na Anatel;
»

CONSIDERANDO a necessidade de institucionaliãar os procedimentos para
digitalização dos documentos produàidos e recebidos pela Agência;
CONSIDERANDO o disposto
naPortaria nº 181, de 27 de março de 2013, que
institui Grupo de Trabalhode coordenação da implementação, no âmbito da Anatel, das ações
necessárias a atender ao dispostono Decreto nº7. 845, de 14 de novembro de 2012,

CONSIDERANDOoconstante dos autos do processo nº 53500. 028643/2013;
RESOLVE
“Fiz

Art.1ºInst1tu1r rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de

processo,”indicaçao e tratamento de sigilo e digitalização de documentos produzidos e recebidos
no âmbito daAnatel

,.

Parágrafo único. As rotinas e procedimentos aplicáveis ao processo eletrônico na
Anatel serão objeto dei—portaria específica.

Art. 2º Para fins desta portaria consideram—se os seguintes conceitos:
I - Agente de Protocolo: servidor ou prestador de serviço designado para executar
as atividades de recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos;

&

II — Arquivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico;
III - Autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica;
IV - Autuação e/ou formação de processo - é o termo que caracteriza a abertura
do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo
esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,

despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituiçãogi
V - Desapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados;
's

VI - Desentranhamento: é a retiradaªde “folha ou peça ,de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim;

VII - Desmembramentor—é a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante, determinaçãode autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com
este fim;

“

VIII - Despacho “Ordinatório: manifestação de mero expediente, sem cunho
decisório, que promove uma providênciaordinatória propulsora do processo administrativo;
IX - "Documentoiiins'taurador: documento original que motiva a autuação de um
processo -ou, na ausência, deste, “expede-se termo de autuação de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo;
a;

X - Informação sigilosa: submetida temporariamente a restrição de acesso público
em razão de hipótese legal de sigilo, subdividida em:
a) Classificada: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da

sociedade e do Estado, à qual é atribuído grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto,
conforme estabelecido pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, e pelo Decreto nº 7.724,

de 16 de maio de 2012; e

b) Não classificada: informações pessoais e aquelas não imprescindíveis para a
segurança da sociedade e do Estado abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo.

Xl - Instrução: e' a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem objeto da demanda ou do litígio;
XII - Juntada: e' a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar-se por anexação ou apensação;
XIII - Juntada por anexação: é a união definitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto;

” :,” :“- ,

XIV- Juntada por apensação: é a união provisória de umdocumento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processoa um documento,
destinado ao estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não;
:,
»

XV- Litigante de má--fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatós, usa do processo para
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes inlilndados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório;

XVI - “Peça: e'x oiídociument'o que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea,brochura termo de convênio, contrato, fita de
vídeo, nota fiscal,,entre outros;i
&

XVlI— Processo: documento ou conjunto de documentos oficialmente reunidos no
decursode uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento;
&x:“

x

“x,“; — _ XII—_illetiíicaçãozªeªa correção de anexação realizada de forma indevida;
“XIX,- Sistema“ de Protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, doxarquivamento dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência;
XX — Volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Seção I
Do Processo de Trabalho

Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no Sistema de Protocolo e movimentação ao destinatário.
Parágrafo único. Os documentos que possuam indicação de sigilo de qualquer

remetidos à Agência por sistema de transmissãodedadose ,
prejuízo do cumprimento dos prazos, e terão merovalor de copias
““*:.x,
º“,

».
3«

& lº Os documentos originais devem serentregues atekcmco dias corridos da data

de recepção do material remetido por sistema,;de transmissaogde dados eimagens.
ê 2º Nos atos sujeitosa prazocaso haja transmissão eletrônica prévia, os

originais devem ser entreguesnaAgência em até cinco diascorridos da data do término do prazo
' fíg—“ª” rua,
processual.
ª.)
«.»"_

º“Çaso otermo finalído prazo aque se refere o ê lº recaia sobre um dia em que
não haja expediente na Sede daAgenc1aou Unidade Descentralizada correspondente, deve ser
considerado como termofinal o proxrmo diaútil.

êlº, deVem sei
cons1deradoscomo não praticados os atos processuais relativos a cópias
encaminhadaspor faxoumensagem eletrônica.

& Shi—QA manifestação contida em documento enviado via fax ou mensagem
eletrônica no último diado prazo, porém já fora do horário de expediente, no horário de Brasília,
deve ser considerada intempestiva.

& 6º A Anatel pode praticar atos de sua competência à vista de transmissões
efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.
& 7º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que se refere este
artigo e' responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido.

ê 8º Deve ser juntada aos autos do processo a cópia do documento enviado por
fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua fidedignidade com o original entregue na
Agência, devendo a cópia ser idêntica aos originais, inclusive os anexos.
ê 9º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado deve ser
considerada de má-fe', caso não haja perfeita concordância entre o original remetido por fax ou
mensagem eletrônica e o original entregue na Agência.
& lOº O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereço eletrônico ou número de fax informado no sítio eletrônico da Agência.
5 11. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel devem ser enviados aos
respectivos destinatários devidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora do
recebimento e, se possível, com seu representante digital carregado no Sistema de Protocolo.
Art. Sº O processo deve ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
original ou cópia legalmente autenticada por:

I - servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou
II - tabelião,—-n0tário ou oficial público.
Art. 6º Somente devem proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.

Art. 7º Quando“ constatado o desaparecimento ou extravio de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor ao seu superior imediato,
devendo este promover sua pronta apuração, por meio de sindicância ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolvidos responderem civil, penal e administrativamente, conforme
legislação vigente.
Art. 8º Somente o anverso (frente) das folhas de processo deve ser numerado.
Art. 9º O verso da folha de processo não recebe numeração, devendo, em caso de
não possuir conteúdo, receber o carimbo "Em branco”.

Art. 10 Ao identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deve proceder a sua renumeração, lavrando após a última folha
do processo Despacho Ordinatório que indique renumeração de folhas, no qual deve explicitar o
motivo da alteração e/ou correção.

á/

Art. 11. Despachos Ordinatórios devem constar em folhas próprias e numeradas,
não podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel com a
aposição de sua identificação funcional.
Seção II

Da Autuação de Processo

Art. 12. O servidor da Anatel deve solicitar, por meio do Sistema de Protocolo, a
abertura do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento
instaurador.
'
Art. 13. O Agente de Protocolo deve realizar a autuação por meio de:
I — preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 12,»
_
'
x,
ªº»
II - aposição do respectivo número de protocolo, disposto _em campo apropriado na
capa do processo;
,x
III - registro do número'de protocolo no móduloípróprio do Sistema de Protocolo;

IV — encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.
Art14. Aárea solicitante deve receber a capa do processo no suporte físico e no
Sistema de Protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:
"x
, I— prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes Ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos sendo
os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;

II — fazer a juntada, no Sistema de Protocolo, de todos os documentos que foram
fisicamente anexados ao processo;
III - apor carimbo ou marcação no canto superior direito em todas as folhas
inseridas no processo;
IV - numerar as folhas em ordem crescente, rubricando-as;

V - apor, posteriormente a numeração das folhas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registro da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,

É/

quando da sua autuação.

& lº A capa do processo não deve ser numerada, sendo a folha inicial numerada
com o número “1”.
é 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras.
& 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer folha dos autos, deve-se apor um "X" sobreo carimbo a ser inutilizado e
proceder--se à renumeração, sem rasuras, da folha onde foi identificadaa: falha ou omissão e das

subsequentes, observando--se o disposto no art. 10.

«

ê 4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do «processo, deVendo ser descartado,
anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente;
& 5º Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, de tamanho A4, sem causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto
carimbo de numeração de folhas no canto superior direito dº” documento de tal forma que seja
atingido pelo referido carimbo.
Art. 15.“ Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente podem ter suas peças renumeradas se a respectiva numeração não
estiver correta, devendo--se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica
existente.
7“ :
N'
. *
Seção III

É : Da Juntada de Documentos e Processos
Art. 16.“Ao .se verificar a dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entredocumentos, e se identificar a necessidade de apensa-los ou anexa-los,
deve-se realizar a juntada no módulo correspondente no Sistema de Protocolo.

Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser
considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus
anexos.
& lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.

& 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.
Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deve ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.
5 lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida.
ê 2º Após a anexação física dos documentos, deveserrealizada a anexação no
"
Sistema de Protocolo.

I — posicionar em primeiro lugar a cãpaª—íe, o conteúdõído processo principal;

,

"ªi::

II— retirar a capa doproceSsogacessório, posicionando-afechada antes da primeira
folha do processo principal, repetindo o procedimento casohaja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assimum únicoconjunto
III- renumerarerubrlcaras folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência à numeraçãojaexistentenopr1nc1pale?
s.“

;“

<.

, «por e assinar o ljespacho Ordinatório que proceda anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindoo modelo disponível no Manual de Redação, nos termos do

art. 56,—e empregado somente na anexação entre processos, posicionando--0 entre o processo
pr1nc1paleo(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
*.

Art 20. Nocaso de anexação indevida, a retificação deve ser justificada no
Sistema de ProTQCQlo e aanexação indevida desfeita no suporte físico.
& __ _
«x= '

ê lº Oxd'ocumento ou processo retirado do processo principal deve ser substituído
por um Despacho Ordinatório que informe a retificação.
ê 2º Não se aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processo deve ser cancelado para que seja tornada sem efeito a anexação indevida do documento.

Art. 21. Quando se tratar de juntada por apensação, deve-se observar o seguinte:
I - um processo ou documento deve ser superposto ao(s) outro(s), devendo o

ªv

conjunto ser preso por colchetes ou barbante;
Il — as folhas de cada processo ou documento devem ser mantidas com sua
numeração original; e

III — o Despacho Ordinatório específico para apensação deve ser lavrado após a
última folha do processo principal.
Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso III aplica-se aos casos de
apensação entre processos ou entre documento e processo.
Seção IV

Da Desapensação

Art. 22. Após a decisão final, os processos podem ser desapensados por meio do
Sistema de Protocolo e, no tratamento do suporte físico, o agente de documentação deve realizar
as seguintes ações:
"

I - separar os documentos ou processos a serem desapensados;
II - lavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensação após a última folha
do processo principal; e
III - instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto
no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram
apensados.
Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso II somente se aplica à
apensação entre processos ou de documento a processo, sendo tal despacho gerado pelo Sistema
de Protocolo.
Seção V
Do Desentranhamento de Peças

Art. 23. O procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:

I — a(s) peça(s) do processo deve(m) ser retirada(s), sendo vedada a retirada da
folha ou peça inicial do processo;
II - o desentranhamento deve ser registrado no Sistema de Protocolo;

III — lavratura de Despacho Ordinatórío específico, a ser inserido após a última
folha do processo; e
IV — em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deve
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do Sistema de Protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatórío.
Seção VI
Do Desmembramento de Peças :“

Art. 27. Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:
I - a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão)
retirada(s), sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;
II - a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituída(s) por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art-., Sº, a ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;
III - o desmembramento deve ser registradono' Sistema de Protocolo, indicando
qual das peças desmembradas será o documento instaurador'do novo processo, quando o Sistema
de Protocolo gerará o Despacho Ordinatórío específico, a ser aposto após a última folha do
processo original;
«
IV'— deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e

V - no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,
deverá ser lavrado Despacho Ordinatórío como documento instaurador do novo processo.
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 28. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3 cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes devem
obedecer à distância aproximada de 2 cm da margem esquerda.
Parágrafo único. Nos casos em que a quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele

ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deve ser realizado o encerramento do volume já
autuado, com a manutenção da respectiva quantidade de folhas, e aberto um volume subsequente
ao qual será anexado o novo documento.
Art. 29. Identificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o
respectivo procedimento deve observar o seguinte:

I - o encerramento do volume deve ser informado no Sistema de Protocolo e deve
ser lavrado Despacho Ordinatório próprio em folha suplementar; .
Il - deve ser realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a

lavratura do Despacho Ordinatório que proceda aberturaºde volume, em folha suplementar,
obedecendo a sequência de numeração do volume anterior,

de volume;

III - as capas dos processos devem ser identiíicadas com atrespectiva numeração
: »
w

IV — quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grande volume, deve ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referido anexo ou apenso—contendo- o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” ou “Apensoºf.
&

Seção VIII
“ç

Do Encerramento de Processo

Art. 3Ó _ ,O encerramento do, processo é formalizado mediante lavratura de
Despacho Ordinatório, que;—“deve compor a última folha do respectivo processo.
a

:

rramento do processo deve ser registrado no Sistema de
lªoªnce
úníººlDíª” «SCPªráª ;grªfº
,
«
.i .

Protocolo. “ ““

CAPÍTULO 11
DÓ: TRATAMENTO DE INFORMAÇÓES SIGILOSAS
Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 31. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

ã/

I — seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011, passível de classificação nos graus
ultrassecreto, secreto ou reservado;
II - seja considerado informação pessoal, necessária para resguardar a intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011;
III - possua hipótese legal específica de sigilo, excetuando-se o disposto no inciso

& lº Documentos e informações que se enquadrem nos casos dispostos nos incisos
I, II e III são considerados sigilosos.

& 2º Somente documentos e informações que se enquadrem, no caso disposto no
inciso I devem ser submetidos ao procedimento de::classiiicaçãb, nos termosàlfdos artigos 27 e 28
da Lei nº 12.527/2011.
”
& 3º O sigilo previsto-nos incisos II e III do caput pode ser indicado, de ofício, por
servidor responsável pelo processo ou atribuído por decisão da autoridade competente, mediante
“
'
pedido do administrado.

& 4º Devem tertratamento sigiloso, independentemente de classificação, papéis de
trabalho e procedimentos relativos a ações de controle e de inspeção correicional, nos termos do
ê3º do art. 26 da Lei (nº 10.180, de 6tde_ fevereiro de 2001.
Art 32 Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada
de decisão e do ato administrativo podem ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato ou
decisão, independentemente de incidência de sigilo.
Art. 33. O Ministério Público e as autoridades judiciárias têm acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da—informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.

Art. 34. Devem ser objeto de portaria específica:
I - procedimentos para classificação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 31;

II - procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantes em sistemas e soluções de tecnologia da informação.

or,

2

Seção II

Da Formalização do Sigilo

Art. 35. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.
5 1 º A averiguação de que trata o caput é obrigatória nos casos em que o
processo seja encaminhado para arquivo geral, vista, decisão do Conselho Diretor ou
digitalização.
& 2 º Ficam excluídos do disposto no & lº no quese refere aencaminhamento
paia decisão do Conselho Diretor ou digitalização:
' '

I- processos autuados anteriormenteà publicação desta Portaria que contenham

:: _

“

mais de 400 folhas;

, _

x

II - mídias magnéticas ou ópticas anexadas a processosautuados anteriormente à
publicação desta Portaria.
'
'
Art. 36. Após realizar a averiguação _de que trata o art. 35, o servidor deve indicar
os documentos e infomações sigilosos constantes __dos ”autos dos processos, mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório específico.
&

Art. 37. Nos ,casos em que haja pedido de atribuição de sigilo a informações
encaminhadas por administrados e anexadas a processos em andamento, a autoridade competente
deve expressar suadecisão a respeito do pedido por meio de Despacho Decisório.
Art. 38.Os processos podem ter quantos despachos forem necessários e cada
despachopode tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.

Parágrafo—Tunico. O despacho deve compor folha própria no processo,
devidamente numerada, e tratar, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em
momento anterior a sua “lavratura.
Art. 39. A indicação ou decisão de sigilo por meio de despacho não se aplica a
informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei
nº 12.257/2011, cuja classificação será formalizada pela lavratura de Termo de Classificação da
Informação, de competência exclusiva das autoridades Classificadoras indicadas no & 3º do art.
51 do Regimento Interno da Anatel, de acordo com a referida Lei e normas complementares,

entre elas, portaria específica citada no artigo 34, I.

Seção III
Do Tratamento de Informações Sigilosas

Art. 40. As folhas que contenham informações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e
manutenção de volume físico apartado.

Art. 41. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no Sistema de
Protocolo:
I — após anexação ao processo do despacho,:deçque trata—to artflz3Í6;_,e

II — após proferida a decisão de que tratádart. 37.
Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios que indiquem sigilo de folhas, esses deVem ser carimbados como "Sem
Efeito", devendo ser anexado um novoDespacho Ordmatorio indicando os novos intervalos

' ªí?—'»;

V

sigilosos

q?,

,,

;;

.

Parágrafo único. A renumeração ªdºogprocesso observará o disposto nos artigos 10

º

;

e 14, 5 3º.

Art 43.Documentos avulsosque não venham a compor processos autuados e

que devam ter seu acessorestrito emrazão de sigilo, devem ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado“, contendo,naparte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e
do respectivo destinatario

CAPÍTULO III

à “ “ = DA DIGITALIZAÇÃO

_

' -_
'

*

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.

& lº Os arquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.

&

& 2º O processo de digitalização complementa as ações convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:

1 — fidelidade e padronização do representante digital; e
II - integridade dos originais submetidos a este processo.
ij 3º Os processos, documentos e mídias submetidos a digitalização devem ser
carregados no Sistema de Protocolo.
& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que devem ser mantidos.

Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).

Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel devem ser
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais carregados no
Sistema de Protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo, no momento da
juntada ao processo.
5 lº A área competente para tratar do documento a que se refere o caput deve
atribuir a este nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, devendo o representante
digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a incidência de hipótese
legal de sigilo.
% 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não devem ser
submetidos ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, sendo
encaminhados diretamente ao destinatário sem Violação do respectivo envelope.
?) 3º O destinatário do documento de que trata o 5 2” deve solicitar seu cadastro e
digitalização ao protocolo da Anatel, podendo, a seu critério, acompanhar os trabalhos.

Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos, poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.

Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Central de Digitalização.

Art. 48.

Os processos encaminhados para digitalização pela Central de

&

Digitalização devem estar em conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução processual e tratamento

de informações sigilosas.
ê lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deve encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com indicação
das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.
ê 2º Todos os processos encaminhados para digitalização devem:
I- possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que apure a presença de folhas

sigilosas, ainda que o processo não as contenha, oque deveráser desta do em campo
“
'
apropriado no referido Despacho.

folhas sigilosas.
.E»

& 3º Após a digitalizaçaowoprocesso deve ser devolvrdo restrito às áreas de
”
"
tramitação, à área demandante, que deverá
I- validar o trabalho realizado acronando a central de Digitalização em caso de

*

<“

desconformidades;
yr

ê 4ºProcessosemdesconformldade com o disposto no ª 2º devem ser devolvidos
aaárea demandante, sem arespectivaxdigitahzaçao
x

&

&Sº A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade como original.
Seção II
Dos Volumes Ostensivos e do Apartado Sigiloso Digital

Art. 49. A versão digitalizada do processo deve ser composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos, quando houver.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não

&

apresentar conteúdo.
Art. 50. Cada volume do processo deve ter seu próprio representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o
art. 51.
& lº Os arquivos de que trata o caput devem ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo Sistema de Protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.

5 2º As lacunas às quais se refere o caput devemjser preenchidas por uma folha
remissiva que indique o número da folha onde se encontra o Despacho Órdinatório que trata o
respectivo intervalo no que se refere a informações sigilosas.
Art. 51. As folhas sigilosas não devem compor os representantes digitais dos
volumes, devendo ser digitalizadas e carregadas no Sistema de Protocolo em arquivos apartados
“
sigilosos digitais.
& lº Cada apartado sigiloso digital deve ser-leorrelacionado a apenas uma hipótese
legal de sigilo e às partes que podem aiele ter acesso.
5 2º Podem ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atendero disposto no ê Í.1º

5 Sº Possuem competência para incluir e editar apartados sigilosos digitais as
áreas de tramitaçãoido) processo e, nos casos em que for demandada, a Central de Digitalização.
Art. 52. É obrigatóriaa atualização dos representantes digitais do processo, com o
acréscimodes novos documentos a ele anexados, nos casos em que o processo seja encaminhado
para Vista ,ou decisão.
Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas devem ser incorporadas aos
volumes ostensivosou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.
Seção III

Digitalização de Documentos Avulsos

Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que
possuam número de protocolo, pedem—devem ser submetidos ao processo de digitalização e seu
representante digital capturado no Sistema de Protocolo.
ê lº Os representantes digitais dos documentos de que trata o caput devem ser

&

carregados no Sistema de Protocolo, sendo-lhes atribuídos o nível de acesso apropriado.
ê 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.
5 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.
/,,

Art.

54.

Todo

documento

produzido

no

âm

deve

ter.

obrigatoriamenteze
].

II Sistema de Protocolo.
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lºf uando for Parte integr ante de Processo, a mídia deve ser fisicamente

anexada, doprocesso,e , follia propriae fará referência ao documento que a encaminhou.

averiguação de " pimento ,,?eiíliipóteses legais de sigilo.
ê 3ºAªindicação do sigilo de mldias fisicamente anexadas ao processo deve ser
formalizada pela indicação, no despacho ordinatório, da folha que a contém.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos devem ser
carregados no Sistema de Protocolo em formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e
compressão das imagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR),
combinados com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.

&

Parágrafo único. Os representantes digitais devem ser capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação.

Art. 57. Os processos instruídos e digitalizados conforme o disposto nesta Portaria
estarão aptos a serem convertidos em processo eletrônico, observado o disposto no parágrafo
único, do art. lº.
Parágrafo único. O procedimento de conversão em processo eletrônico de que
trata o caput deve ser formalizado com a lavratura e anexação, na última folha do processo
físico, de Despacho Ordinatório que proceda a conversão.
Art. 58. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.
Art. 59. Ficam revogados o inciso III/“,do art. 13 da Portaria nº 734, de 12 de julho
de 2007, e as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009, nº 941, de 28 de outubro de 2011 e nº
678, de 8 de agosto de 2012.

Art. 60. Esta portaria entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua

publicação.
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JoÃo BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho Diretor

A NA TEL
02202/2014
Data de Geração da Ata:

17/12/2014

Período do Circuito Deliberativo:

Início:

16/12/2014

Fim:

Análise:

Número:

138/2014-GCRZ/2014/RZ

Data: 01/12/2014

Nº do(s) Processo(s):

53500.028643/2013, 53500.000305/2014

Interessado(s):

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇõES

Título:

Proposta de Norma

Assunto:

Proposta de Portaria que atualiza e institui procedimentos de instrução
processual, de análise e indicação de sigilo, e da digitalização e

16/12/2014

recebimento de documentos por meio de sistemas de transmissão de
dados e imagens.
Conselheiro(a) Relator(a):

Rodrigo Zerbone Loureiro

Voto Conselheiro(a) Relator(a):

Á vista do exposto, proponho aprovar a proposta de Portaria na forma
da minuta anexa, pelas razões expostas na presente Análise. É como
considero.

Resumo dos Votos:

Acompanha o voto do Relator:

3

Não acompanha o voto do Relator:

0

Levar à reunão:

0

Contabilização dos Votos
Conselheiro(a):

Marcelo Bechara de Souza Hobaika

Data Votação:

16/12/2014

Voto:

Acompanha Relator

Autenticação:

Bjh4wuq65pbe47CI6YWpZPV//edkyWLQ2mLOKWw/9eszf+3g6LjpNJo4qu522/Wpd4opKnoUs78m
vatHrCAONdL2wo+gNV4anZ7deAjICPLP50eud4MOGUItvO7JthQSsNAK+7õBLiR2eqiBKrh/u3YTi
Ab2/puBmEDY=

Conselheiro(a):

Rodrigo Zerbone Loureiro

Data Votação:

16/1 2/2014

Voto:

Relator

Autenticação:

GQNianqu365Fm9/5wAthLM thOOlPZOTq7I2EUD9OZI moukRszannveTystuUnSCjI584J/6v4KiXh
BSchErRBUCaISEYIquOijgôeranw1WGFtw/hmysiqb3TLASZ885y19xo4LpiTSXLKszsBl+gh02q0
at49QhMElhztm r7DszvR4890jX4qamkal2WEOyALKK8Sx2A+4uFBsSQIZKF82Gm7hiUB7s/n4FcI92k
B/w9J3nBIZZZthFdenVSiHOfaq16q chWwawnljdqPxFOZHPyOoM5q20PUsgC0szc5qJExruquOlY
TPAol30v16xIQ==

Conselheiro(a):

João Batista de Rezende

Data Votação:

16/12/2014

Voto:

Acompanha Relator

Autenticação:

vjj qu FrIi5W4HwS/yl9q7stix25NbTOS7DanFRlN8FYcoErJ4jqaHMOIg k2xOZRng2nA7L6GChFZuEn8

NRgisliVjthmBIrthcIHQrOa7+UyPKlC5RsHVkWuBS/jonyINXlB7K/nyWbDBQqIZzNiSNcMCG/anzEy
y2kgAaURIngonzabhv9TgBZfzerhOirh7TCOkmg97lM53deK+chSd1q3nOyVUdmCdquP5Pu nV9s
ReaiPLWIUSestquõPBZUdoKOff/EQºOlO1pXDBngopIPdmzõLn77uBUiy8XXusYp7ypttdtkec8TQX3B
OLBvURcXP = =
Conselheiro(a): Igor Vilas Boas de Freitas
Observação: Conselheiro em Período de Férias

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº 1.480, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis a
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigilo e digitalização de documentos
produzidos e recebidos no âmbito da Anatel, e dá
outras providências.

O
CONSELHO
DIRETOR
DA
AGENCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACOES, no uso das competências que lhe confere o art. 133, inciso XXII do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.613, de 26 de julho de 2012, da
Controladoria-Geral da União;
CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do

Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;
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CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de infomações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;
CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar os procedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agência;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 181, de 27 de março de 2013, que
institui Grupo de Trabalho de coordenação da implementação, no âmbito da Anatel, das ações
necessárias a atender ao disposto no Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo nº
2.202, de 16 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53 500.028643/2013,

RE S OLVE :
Art. lº Instituir rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução de
processo, indicação e tratamento de sigilo e digitalização de documentos produzidos e recebidos
no âmbito da Anatel.
Parágrafo único. As rotinas e procedimentos aplicáveis ao processo eletrônico na
Anatel serão objeto de portaria específica.
Art. 2º Para fins desta portaria consideram—se os seguintes conceitos:

I - Agente de Protocolo: servidor ou prestador de serviço designado para executar
as atividades de recebimento de processos de procedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de processos e remessa de documentos ou processos.
II — Arquivamento: sequência de operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar, registrar e guardar, em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme procedimento específico.
III - Autos do processo: conjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em capa própria, com numeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza administrativa ou jurídica.
IV - Autuação e/ou formação de processo - é o termo que caracteriza a abertura
do processo. Na formação do processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo
esteja relacionado a ações e operações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos e decisões de diversas unidades organizacionais de uma instituição.
V - Desapensação: e' a separação física de processos e/ou processos apensados.

Vl - Desentranhamento: e' a retirada de folha ou peça de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim.
VII - Desmembramento: e' a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com
este fim.

VIII - Despacho Ordinatório: manifestação de mero expediente, sem cunho
decisório, que promove uma providência ordinatória propulsora do processo administrativo.
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IX - Documento instaurador: documento original que motiva a autuação de um
processo ou, na ausência deste, expede-se termo de autuação de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo.
X - Informação sigilosa: submetida temporariamente a restrição de acesso público
em razão de hipótese legal de sigilo, subdividida em:
a) Classificada: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado, à qual é atribuído grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto,
conforme estabelecido pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, e pelo Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012; e,

b) Não classiticada: informações pessoais e aquelas não imprescindíveis para a
segurança da sociedade e do Estado abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo.
XI - Instrução: e' a soma de atos e diligências que, na forma das regras legais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso do processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem objeto da demanda ou do litígio.
XII - Juntada: e' a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar-se por anexação ou apensação.

XIII — Juntada por anexação: e' a união definitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento a processo, desde que tratem do mesmo
assunto.

XIV - Juntada por apensação: é a união provisória de um documento a outro, de
um processo a outro, de um documento a um processo ou de um processo a um documento,
destinado ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo

interessado ou não.
XV - Litigante de má-fé: é todo aquele que deduz pretensão ou defesa contra
de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
expresso
texto
conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório.
XVI - Peça: e' o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
folha, folha de talão de cheque, passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de
vídeo, nota flscal, entre outros.

X VII - Processo: documento ou conjunto de documentos oficialmente reunidos no
decurso de uma ação administrativa ou judicial, que constitui uma unidade de arquivamento.
XIII — Retificação: é a correção de anexação realizada de forma indevida.

XIX - Sistema de Protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência.
XX - Volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.
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CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Seção I

Do Processo de Trabalho

Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no Sistema de Protocolo e movimentação ao destinatário.

Parágrafo único. Os documentos que possuam indicação de sigilo de qualquer
espécie devem ser encaminhados diretamente ao destinatário ou área competente, que deve
avaliar o cabimento de hipóteses de sigilo e solicitar seu cadastro e digitalização, nos termos do
art. 46.

Art. 4º Os atos processuais que dependam de manifestação escrita podem ser
remetidos à Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e-mail, sem
prejuízo do cumprimento dos prazos, e terão mero valor de cópias.

ê lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias corridos da data
de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.
& 20 Nos atos sujeitos a prazo, caso haja transmissão eletrônica prévia, os
originais devem ser entregues na Agência em até cinco dias corridos da data do término do prazo
processual.

% 3º Caso o termo final do prazo a que se refere o & lº recaia sobre um dia em que
não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade Descentralizada correspondente, deve ser
considerado como termo final o próximo dia útil.
& 4º Na hipótese de não ser efetivada a entrega dos originais no prazo previsto no
êlº, devem ser considerados como não praticados os atos processuais relativos & cópias
encaminhadas por fax ou mensagem eletrônica.
& 5º A manifestação contida em documento enviado via fax ou mensagem
eletrônica no último dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, no horário de Brasilia,
deve ser considerada intempestiva.
ê 6º A Anatel pode praticar atos de sua competência à vista de transmissões
efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.
& 7º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que se refere este
artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido.

5 8º Deve ser juntada aos autos do processo a cópia do documento enviado por
fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua fidedignidade com o original entregue na
Agência, devendo a cópia ser idêntica aos originais, inclusive os anexos.
ê 9º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado deve ser
considerada de má-fé, caso não haja perfeita concordância entre o original remetido por fax ou
mensagem eletrônica e o original entregue na Agência.

5 10. O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereço eletrônico ou número de fax informado no sitio eletrônico da Agência.
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% 11. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel devem ser enviados aos
respectivos destinatários devidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora do

recebimento e, se possivel, com seu representante digital carregado no Sistema de Protocolo.
Art. Sº O processo deve ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
legalmente autenticada por:
cópia
ou
original

I - servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou,

II — tabelião, notário ou oficial público.
Art. 6º Somente devem proceder juntada as áreas responsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.
Art. 7º Quando constatado o desaparecimento ou extravio de documento ou
processo, o fato deve ser comunicado formalmente pelo servidor ao seu superior imediato,
devendo este promover sua pronta apuração, por meio de sindicância ou processo administrativo
disciplinar, sob pena dos envolvidos responderem civil, penal e administrativamente, conforme
legislação vigente.
Art. 8º Somente o anverso (frente) das folhas de processo deve ser numerado.

Art. 9º O verso da folha de processo não recebe numeração, devendo, em caso de
não possuir conteúdo, receber o carimbo "Em branco”.
Art. 10. Ao identificar a necessidade de alteração e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deve proceder a sua renumeração, lavrando após a última folha
do processo Despacho Ordinatório que indique renumeração de folhas, no qual deve explicitar o
motivo da alteração e/ou correção.

Art. 11. Despachos Ordinatórios devem constar em folhas próprias e numeradas,
não podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel com a
aposição de sua identificação funcional.
Seção II
Da Autuação de Processo

Art. 12. O servidor da Anatel deve solicitar, por meio do Sistema de Protocolo, a

abertura do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento
instaurador.
Art. 13. O Agente de Protocolo deve realizar a autuação por meio de:

I - preenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 12;

II - aposição do respectivo número de protocolo, disposto em campo apropriado
na capa do processo;
IH - registro do número de protocolo no módulo próprio do Sistema de Protocolo;
e)

IV - encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.
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Art. 14. A área solicitante deve receber a capa do processo no suporte físico e no
Sistema de Protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:
I - prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos

sendo os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;

H — fazer a juntada, no Sistema de Protocolo, de todos os documentos que foram
fisicamente anexados ao processo;
III - apor carimbo ou marcação no canto superior direito em todas as folhas
inseridas no processo;
IV - numerar as folhas em ordem crescente, rubricando-as; e,

V - apor, posteriormente a numeração das folhas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registro da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.
% lº A capa do processo não deve ser numerada, sendo a folha inicial numerada
com o número “l”.
% 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras, e nem rasuras.
ê 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer folha dos autos, deve-se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado e
proceder-se à renumeração, sem rasuras, da folha onde foi identificada a falha ou omissão e das
subsequentes, observando-se o disposto no art. 10.
é 4º Salvo no caso de devolução de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando-se as informações necessárias, referentes ao endereço do remetente.
ê 5º Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, de tamanho A4, sem causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto
carimbo de numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja
atingido pelo referido carimbo.
Art. 15. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente podem ter suas peças renumeradas se a respectiva numeração não
estiver correta, devendo—se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica
existente.
Seção III
Da Juntada de Documentos e Processos

Art. 16. Ao se verificar a dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entre documentos, e se identificar a necessidade de apensá-los ou anexa-los,
deve-se realizar a juntada no módulo correspondente no Sistema de Protocolo.
Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser

considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus
anexos.
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ê lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.
& 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.
Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deve ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.
é lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida.
ê 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.

Art. 19. Quando se tratar de juntada entre processos por anexação, deve ser
observado o seguinte procedimento:

I — posicionar em primeiro lugar a capa e o conteúdo do processo principal;

II - retirar a capa do processo acessório, posicionando-a fechada antes da primeira
folha do processo principal, repetindo o procedimento caso haja mais de um processo a ser
anexado a este principal, formando assim um único conjunto.
HI - renumerar e rubricar as folhas do processo acessório ou do documento, dando
sequência a numeração já existente no principal; e,
IV - apor e assinar o Despacho Ordinatório que proceda anexação, gerado por
sistema ou confeccionado seguindo o modelo disponivel no Manual de Redação, nos termos do
art. 56, e empregado somente na anexação entre processos, posicionando—o entre o processo
principal e o(s) acessório(s) que está(ão) sendo anexado(s).
Art. 20. No caso de anexação indevida, a retificação deve ser justificada no
Sistema de Protocolo e a anexação indevida desfeita no suporte físico.
% lº O documento ou processo retirado do processo principal deve ser substituído
por um Despacho Ordinatório que informe a retificação.

& 2º Não se aplica retificação a documento instaurador de processo, caso em que o
processo deve ser cancelado para que seja tomada sem efeito a anexação indevida do documento.
Art. 21. Quando se tratar de juntada por apensação, deve—se observar o seguinte:
I - um processo ou documento deve ser superposto ao(s) outro(s), devendo o
conjunto ser preso por colchetes ou barbante;

H - as folhas de cada processo ou documento devem ser mantidas com sua
numeração original; e,
III — o Despacho Ordinatório específico para apensação deve ser lavrado após a
última folha do processo principal.

Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso III aplica-se aos casos de
apensação entre processos ou entre documento e processo.
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Seção IV

Da Desapensação

Art. 22. Após a decisão final, os processos podem ser desapensados por meio do
Sistema de Protocolo e, no tratamento do suporte físico, o agente de documentação deve realizar
as seguintes ações:

I - separar os documentos ou processos a serem desapensados;
II — lavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensação após a última folha
do processo principal; e,

III - instruir os autos secundários com cópias autenticadas, conforme o disposto
no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo em que estiveram
apensados.
Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso II somente se aplica à
apensação entre processos ou de documento a processo, sendo tal despacho gerado pelo Sistema
de Protocolo.
Seção V
Do Desentranhamento de Peças

Art. 23. O procedimento de desentranhamento de peças observará o seguinte:

I - a(s) peça(s) do processo deve(m) ser retirada(s), sendo vedada a retirada da
folha ou peça inicial do processo;
11 - o desentranhamento deve ser registrado no Sistema de Protocolo;
III - lavratura de Despacho Ordinatório específico, a ser inserido após a última
folha do processo; e,

IV - em caso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deve
preencher e assinar o Recibo de Desentranhamento, gerado por meio do Sistema de Protocolo, a
ser lavrado após o respectivo Despacho Ordinatório.
Seção VI
Do Desmembramento de Peças

Art. 27. Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o respectivo
procedimento observará o seguinte:
I - a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão)
retirada(s), sendo vedada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;

11 - a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituída(s) por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. Sº, a ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

Ill - o desmembramento deve ser registrado no Sistema de Protocolo, indicando qual das peças
desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando o Sistema de Protocolo
gerará o Despacho Ordinatório específico, a ser aposto após a última folha do processo original; .
IV - deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e,
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V - no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,
deverá ser lavrado Despacho Ordinatório como documento instaurador do novo processo.
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 28. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3 cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes devem
obedecer à distância aproximada de 2 cm da margem esquerda.

Parágrafo único. Nos casos em que a quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deve ser realizado o encerramento do volume já
autuado, com a manutenção da respectiva quantidade de folhas, e aberto um volume subsequente
ao qual será anexado o novo documento.
Art. 29. Identificada a necessidade de abertura de novo volume de processo, o
respectivo procedimento deve observar o seguinte:
I - o encerramento do volume deve ser informado no Sistema de Protocolo e deve

ser lavrado Despacho Ordinatório próprio em folha suplementar;
II - deve ser realizada a abertura de novo volume e efetuada, após a capa, a

lavratura do Despacho Ordinatório que proceda abertura de volume, em folha suplementar,
obedecendo a sequência de numeração do volume anterior;
III - as capas dos processos devem ser identificadas com a respectiva numeração
de volume; e,

IV - quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grande volume, deve ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referido anexo ou apenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo” ou “Apenso”.
Seção VIII
Do Encerramento de Processo

Art. 30. O encerramento do processo e' formalizado mediante lavratura de
Despacho Ordinatório, que deve compor a última folha do respectivo processo.
Parágrafo único. O encerramento do processo deve ser registrado no Sistema de
Protocolo.

CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DE TNFORMAÇÓES SIGILOSAS
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 31. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

)
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l - seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011, passível de classificação nos graus
ultrassecreto, secreto ou reservado;

ll - seja considerado informação pessoal, necessária para resguardar a intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011; e,

III - possua hipótese legal especifica de sigilo, excetuando-se o disposto no inciso

5 10 Documentos e informações que se enquadrem nos casos dispostos nos incisos
I, II e III são considerados sigilosos.
ê 2º Somente documentos e informações que se enquadrem no caso disposto no
inciso 1 devem ser submetidos ao procedimento de classificação, nos termos dos artigos 27 e 28
da Lei nº 12.527/2011.
ê 3º O sigilo previsto nos incisos II e III do caput pode ser indicado, de ofício, por
servidor responsável pelo processo ou atribuído por decisão da autoridade competente, mediante
pedido do administrado.
ê 4º Devem ter tratamento sigiloso, independentemente de classificação, papéis de
trabalho e procedimentos relativos a ações de controle e de inspeção correicional, nos termos do
3º do art. 26 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001.

Art. 32. Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada
de decisão e do ato administrativo podem ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato ou
decisão, independentemente de incidência de sigilo.

Art. 33. O Ministério Público e as autoridades judiciárias têm acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.
Art. 34. Devem ser objeto de portaria específica:
I - procedimentos para classificação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 31; e,
H — procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantes em sistemas e soluções de tecnologia da informação.
Seção II

Da Formalização do Sigilo

Art. 35. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos & ele anexados.
% l º A averiguação de que trata o caput e' obrigatória nos casos em que o
processo seja encaminhado para arquivo geral, vista, decisão do Conselho Diretor ou
digitalização.

é 2 º Ficam excluídos do disposto no é lº, no que se refere a encaminhamento
para decisão do Conselho Diretor ou digitalização:
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I - processos autuados anteriormente à publicação desta Portaria que contenham
mais de 400 folhas; e,

II - mídias magnéticas ou ópticas anexadas a processos autuados anteriormente à
publicação desta Portaria.
Art. 36. Após realizar a averiguação de que trata o art. 35, o servidor deve indicar
os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório especifico.
Art. 37. Nos casos em que haja pedido de atribuição de sigilo a informações
encaminhadas por administrados e anexadas a processos em andamento, a autoridade competente
deve expressar sua decisão a respeito do pedido por meio de Despacho Decisório.
Art. 38. Os processos podem ter quantos despachos forem necessários e cada
despacho pode tratar do sigilo de mais de um documento ao mesmo tempo.

Parágrafo único. O despacho deve compor folha própria no processo,
devidamente numerada, e tratar, obrigatoriamente, de documentos apostos ao processo em
momento anterior a sua lavratura.
Art. 39. A indicação ou decisão de sigilo por meio de despacho não se aplica a
informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei
nº 12.257/2011, cuja classificação será formalizada pela lavratura de Termo de Classificação da
Informação, de competência exclusiva das autoridades Classificadoras indicadas no 5 3º do art.
51 do Regimento Interno da Anatel, de acordo com a referida Lei e normas complementares,

entre elas, portaria específica citada no artigo 34, 1.
Seção III

Do Tratamento de Informações Sigilosas

Art. 40. As folhas que contenham informações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e
manutenção de volume fisico apartado.

Art. 41. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no Sistema de
Protocolo:
I - após anexação ao processo do despacho de que trata o art. 36; e,

II — após proferida a decisão de que trata o art. 37.
Art. 42. Em caso de renumeração das folhas de um processo que contenha
Despachos Ordinatórios que indiquem sigilo de folhas, esses devem ser carimbados como "Sem
Efeito", devendo ser anexado um novo Despacho Ordinatório indicando os novos intervalos
sigilosos.
Parágrafo único. A renumeração do processo observará o disposto nos artigos 10

e 14, 5 3º.
Art. 43. Documentos avulsos, que não venham a compor processos autuados e
que devam ter seu acesso restrito em razão de sigilo, devem ser armazenados e tramitados em
envelope lacrado, contendo, na parte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e
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CAPÍTULO III
DA DIGITALIZAÇÃO
Seção I

Das Disposições Gerais
Art. 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.
& lº Os arquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.

ê 2º O processo de digitalização complementa as ações convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:
1 - fidelidade e padronização do representante digital; e,
H - integridade dos originais submetidos a este processo.
& 3º Os processos, documentos e mídias submetidos a digitalização devem ser
carregados no Sistema de Protocolo.
& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que devem ser mantidos.

Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GHB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).
Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel devem ser
submetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais carregados no
Sistema de Protocolo com nível de acesso restrito às áreas de tramitação, devendo a área
responsável por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo, no momento da
juntada ao processo.

& lº A área competente para tratar do documento a que se refere o caput deve
atribuir a este nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, devendo o representante
digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a incidência de hipótese
legal de sigilo.
& 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não devem ser
submetidos ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo, sendo
encaminhados diretamente ao destinatário sem violação do respectivo envelope.

& 3º O destinatário do documento de que trata o % 2º deve solicitar seu cadastro e
digitalização ao protocolo da Anatel, podendo, a seu critério, acompanhar os trabalhos.
Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digital a eles anexos, poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.

Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Central de Digitalização.
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Art. 48. Os processos encaminhados para digitalização pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis a autuação e instrução processual e tratamento
de informações sigilosas.
& lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deve encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com indicação
das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.
& 2º Todos os processos encaminhados para digitalização devem:

I - possuir pelo menos um Despacho Ordinatório que apure a presença de folhas
sigilosas, ainda que o processo não as contenha, o que deverá ser destacado em campo
apropriado no referido Despacho; e,
II - conter, em sua última folha, Despacho Ordinatório que apure a presença de
folhas sigilosas.
ê 3º Após a digitalização, o processo deve ser devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:

I — validar o trabalho realizado, acionando a Central de Digitalização em caso de
desconformidades; e,

H — revisar & restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.
% 4º Processos em desconformidade com o disposto no 9 2ª devem ser devolvidos
à área demandante, sem a respectiva digitalização.
& Sº A área demandante e' a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
Seção II
Dos Volumes Ostensivos e do Apartado Sigiloso Digital

Art. 49. A versão digitalizada do processo deve ser composta por arquivos
correspondentes à parte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos, quando houver.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo.

Art. 50. Cada volume do processo deve ter seu próprio representante digital,
correspondente às suas folhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o
art. 51.
'
â lº Os arquivos de que trata o caput devem ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo Sistema de Protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.
5 2º As lacunas às quais se refere o caput devem ser preenchidas por uma folha
remissiva que indique o número da folha onde se encontra o Despacho Ordinatório que trata o

intervalº nº Sº fºfª “fºrmªções Signºsªs'
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Art. 51. As folhas sigilosas não devem compor os representantes digitais dos
volumes, devendo ser digitalizadas e carregadas no Sistema de Protocolo em arquivos apartados
sigilosos digitais.
(j 10 Cada apartado sigiloso digital deve ser correlacionado a apenas uma hipótese
legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.
% 2ª Podem ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no 5 lº.

ê 3º Possuem competência para incluir e editar apartados sigilosos digitais as
áreas de tramitação do processo e, nos casos em que for demandada, a Central de Digitalização.
Art. 52. E obrigatória a atualização dos representantes digitais do processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em que o processo seja encaminhado
para vista ou decisão.

Parágrafo único. As novas folhas digitalizadas devem ser incorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforme a averiguação de sigilo realizada.
Seção III

Digitalização de Documentos Avulsos
Art. 53. Documentos avulsos, constantes ou não de processos autuados, desde que

possuam número de protocolo, devem ser submetidos ao processo de digitalização e seu
representante digital capturado no Sistema de Protocolo.
ª lº Os representantes digitais dos documentos de que trata o caput devem ser
carregados no Sistema de Protocolo, sendo—lhes atribuídos o nivel de acesso apropriado.

â 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante digital, de uma ou múltiplas páginas.

% 3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada para digitalização somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número de imagens do representante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documento que tiverem informação.

Art.
obrigatoriamente:

54.

Todo

documento

produzido

no

âmbito

da Anatel

deve ter,

l — o original assinado submetido ao processo de digitalização e seu representante
digital capturado no Sistema de Protocolo; e,

II - sua versão eletrônica final (minuta) capturada no Sistema de Protocolo.
Seção III
Do Tratamento de Mídias

Art. 55. Mídias produzidas ou recebidas pela Anatel devem ser protocolizadas
individualmente e terão seu conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão ZIP,
que deverá ser capturado no Sistema de Protocolo.

ª lº Quando for parte integrante de processo, a midia deve ser fisicamente
anexada ao processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.
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ê 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no art. 46 quanto à
averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.
ê 3º A indicação do sigilo de mídias fisicamente anexadas ao processo deve ser
formalizada pela indicação, no despacho ordinatório, da folha que a contém.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÓES FINAIS
Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos devem ser
carregados no Sistema de Protocolo em formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e
compressão das imagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR),
combinados com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.
Parágrafo único. Os representantes digitais devem ser capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a cor representar informação.

Art. 57. Os processos instruídos e digitalizados conforme o disposto nesta Portaria
estarão aptos a serem convertidos em processo eletrônico, observado o disposto no parágrafo
único, do art. lº.

Parágrafo único. O procedimento de conversão em processo eletrônico de que
trata o caput deve ser formalizado com a lavratura e anexação, na última folha do processo
físico, de Despacho Ordinatório que proceda a conversão.
Art. 58. Os modelos de documentos e carimbos de que trata esta Portaria estarão
dispostos no Manual de Redação da Anatel.
Art. 59. Ficam revogados o inciso III do art. 13 da Portaria nº 734, de 12 de julho
de 2007, e as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009, nº 941, de 28 de outubro de 2011 e nº

678, de 8 de agosto de 2012.

publicação.

Art. 60. Esta portaria en ra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
!
!
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
ACÓRDÃOPW41yXH$CD
Processos nº 53500.028643/2013 e 53500.000305/2014
Conselheiro Relator: Rodrigo Zerbone Loureiro
Fórum Deliberativo: Circuito Deliberativo nº 2.022, de 16 de dezembro de 2014

EMENTA

PROPOSTA DE EDIÇÃO DE PORTARIA. SUPERINTENDENCIA DE
GESTAO NINTERNA DA INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTOS DE
INSTRUÇAO
PROCESSUAL,
SIGILO,
DIGITALIZAÇAO
E
RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO DA PROPOSTA
COM AIUSTES.
]. Necessidade de atualização dos procedimentos de instrução processual,
sigilo, digitalização e recebimento de documentos.
2. Portaria aprovada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da
Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº l38/2014-GCRZ, de lº de dezembro de 2014,

integrante deste acórdão, aprovar a proposta de Portaria na forma da minuta anexa à referida
análise.

.x

Participaram da deliberação o Presidente João Batista de Rezende e os Conselheiros Rodrigo
Zerbone Loureiro e Marcelo Bechara de Souza Hobaika.
Ausente o Conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas, por motivo de férias.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2014.
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ANA TEL
1.

22/09/2015

DESTINATÁRIO
Superintendente de Gestão Interna da Informação.

2.

INTERESSADO
Gerente de Informações e Biblioteca.

3.

ASSUNTO

Promover ajustes à Portaria nº 1.480/2014, com base em propostas deliberadas pela
Comissão de Gestão de Documentos da Anatel (CGD) e em RESUP.

4.

REFERENCIAS

4.1. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);
4.2. Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de 2002, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

4.3. Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de 2003, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
4.4. Portaria nº 1.480, de 17 de dezembro de 2014;
4.5. Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009.

5.

FUNDAMENTAÇÃO

5.1. Com o intuito de melhor prover a Anatel de instrumentos que viabilizem a cultura de acesso
à informação, nos termos da lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação — LAI), bem
como garantir a restrição de acesso a informações de caráter sigiloso, o Conselho Diretor
aprovou a publicação da Portaria nº 1.480, de 17 de dezembro de 2014, após realização de
Consulta Interna e parecer favorável da Procuradoria Federal Especializada da Anatel (PFE).
5.2. Após a entrada em vigor da Portaria, & Gerência de Informações e Biblioteca (GIIB) foi
contatada por órgãos da Anatel que tinham dúvidas a respeito dos novos procedimentos
estabelecidos, especialmente daqueles relacionados à formalização do sigilo em processos.
5.3. A GIIB compareceu à RESUP do dia 30 de março de 2015, onde foi recomendado que a
Comissão de Gestão de Documentos (CGD) levantasse e discutisse dispositivos que
estabelecessem excessivo ônus operacional às áreas técnicas da Anatel.
5.3.1. Em cumprimento à recomendação da RESUP, a CGD realizou duas
reuniões, discutindo a possibilidade de revogar alguns dispositivos da
Portaria nº 1.480/2014.

5.3.2. Após as discussões, a coordenação da CGD compareceu em RESUP com o
resultado das reuniões realizadas, trazendo proposta de alteração de alguns
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artigos da Portaria, para que os procedimentos de sigilo não tomem o
trabalho das áreas na instrução processual excessivamente oneroso.

5.4. Após retorno à RESUP do dia 13 de abril de 2015, decidiu-se que a SGI proporia alterações
na Portaria nº 1480/2014, conforme segue:
5.4.1. Revogação do art. 7º: o referido artigo era reprodução literal do art. 10 da
Portaria nº 738, de 2 de outubro de 2009. A Portaria nº 1.480/2014

reproduziu diversos artigos da primeira, entre eles, o do procedimento de
reconstituição dos autos em caso de extravio de documentos e processos.
No entanto, em momento posterior à publicação da Portaria nº 738/2009,
foi publicada a Portaria nº 11, de 6 de janeiro de 2011, que trata
especificamente de reconstituição de documentos extraviados ou
danificados, sem expressa revogação do art. 10 da Portaria nº 738/2009,
procedimento também não adotado no momento da edição da Portaria nº
1480/2014. Desta forma, sugere-se a revogação do dispositivo, pois trata
de assunto tratado de forma específica e diversa por Portaria editada
posteriormente.
5.4.2. Revogação dos ªê 1“ e 2º do art. 35: o estabelecimento de marcos onde
deveria ser formalizada a análise de sigilo (& lº) foi apontado pelas áreas
como um dos principais fatores de ineficiência estabelecidos pela Portaria.
Desta forma, entende-se que a análise e formalização de sigilo é
obrigatória, no entanto, a área que analisa O processo decidirá sobre o
melhor momento para a formalização.
5.4.3. Nova redação para o art. 37: visando conferir clareza e prever também a
indicação de sigilo, de ofício, em despacho decisório por parte da
autoridade competente.

5.4.4. Nova redação para o art. 38: mera alteração redacional para deixar claro
que o artigo trata do despacho que indica sigilo.
5.4.5. Inclusão do art. 38—A: Na ocasião da RESUP, firmou-se o entendimento
de que o processo encaminhado para o Conselho Diretor deve informar, no
documento de encaminhamento (Matéria), quais partes do processo foram
consideradas sigilosas.

5.4.6. Inclusão do art. 39-A: O maior entrave encontrado para o pleno
cumprimento da Portaria nº 1.480/2014 e' a falta de definição institucional
sobre quais documentos devem ser considerados sigilosos na Anatel. A
SGI se comprometeu a iniciar as discussões, com a participação da
Comissão de Gestão de Documentos, para que a Agência possua um
documento que possa servir de referência centralizada para todo o quadro
funcional. A inclusão do art. 39—A normatiza esta providência.
5.4.7. Nova redação para o art. 42 e revogação de seu parágrafo único:
procedimento mais adequado no caso de renumeração de intervalos que
contenham partes sigilosas.
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5.4.8. Nova redaçao para o art. 46, caput: mudança de comando paraªe/o/
protocolo cadastre os documentos como “restrito à rede interna”, no lugar
de “restrito às áreas de tramitação”.
5.4.9. Nova redação para o art. 46, & 3ª: a redação anterior causava dúvidas. A
redação atual dá ao servidor a opção de, ao receber diretamente do
protocolo um documento marcado como sigiloso (o protocolo não abrirá
envelopes marcados como sigilosos), fazer ele mesmo o cadastro ou
solicitar ao protocolo que 0 faça.
5.4.10. Revogação dos 55 2º (e respectivos incisos) e 4º do art. 48: O
entendimento das áreas na Comissão de Gestão de Documentos e na
RESUP é de que não é necessária a manifestação de servidor caso não haja
documentos ou partes sigilosas anexadas ao processo. Todas as partes de
processos que não tenham sido objeto de indicação ou decisão de sigilo
serão consideradas públicas de forma automática. A revogação do & 4º se
dá por arrasto, visto que criava condicionante diretamente ligada ao & 2º.

5.4.1]. Nova redação para o art. 48, g 3º, I: o termo mais adequado é “verificar”,
pois não há ato de validação do trabalho da Central de Digitalização.
5412. Nova redação para os 55 2º do art. 50 e 3º do art. 55: pequenas
adequações para incluir no comando, além da indicação por despacho
ordinatório, a situação onde se concede O sigilo por meio de despacho
decisório.
5413. Nova redação para o artigo 58: o Manual de Redação não se mostra o
melhor repositório para modelos de carimbos, que já existem em portarias
da SLTl/MPOG.

5414. Inclusão do art. 58-A: inclusão para permitir que processos antigos sejam
adequados às novas rotinas de formalização de sigilo conforme análise de
conveniência e Oportunidade.
5.5. A nova proposta da portaria foi ainda encaminhada para as áreas pela SUE, a fim de receber
mais contribuições. Após o período proposto para esta avaliação, apenas uma contribuição
foi encaminhada à GIIB, que tratava de melhor esclarecer o termo “Representante digital”.
Assim, foi proposto inserir o inciso XXI no art. 2º, de modo a acatar a contribuição.

6.

PROPOSIÇÃO

Submeter à Consulta Interna os procedimentos propostos na minuta de Portaria anexa a
6.1.
este informe.

7.

RELAÇÃO DE ANEXOS

7.1.

Portaria nº 1480/2014 (texto vigente);

7.2.

Portaria nº 1480/2014 (em controle de alterações, com as alterações propostas no item 5);

7.3.

Minuta de Portaria para publicação.
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DESPACHO ORDINATORIO (Superi tendente)
De acordo, publique—se & Consulta Interna:

/
MARIA LUCI

V;”L DARES E SILVA

Superintendente de Gestão Interna da Informação
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AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº X.XXX, DE XX DE XXXX DE 2015

Altera os artigos 2º, 37, 38, 42, 46, 48, 50, 55 e 58,
acrescenta os artigos 38—A, 39-A e 58-A à Portaria
nº 1 .480, de 17 de dezembro de 2014, e dá outras
.; .
providências...

O

CONSELHO

DIRETOR

DA

AGENCIA

NACIONAL

DE

TELECOMUNICACOES, no uso das competencras que lhe confere o art. 133, inciso XXII do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pelaResoluçãonº 612, de 29 de abril de 2013,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.159, de 8 dejaneiro de 1991,
CONSIDERANDO odispostona Lei nº 9. 784,de 29 dejaneiro de 1999;

CONSIDERANDOodiSpostonaLei nº 8.112íde 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDO O dispostona Lei nº 9. 800, de 26 de maio de 1999;

CONSIDERANDO o dispostona Lei nº 10.406, de 10 dejaneiro de 2002;
CONSIINERANDOodisposto naLei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO odisposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretaria_deLogística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão;

.

“_

”"

CONSIDERANDO()disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003,da Secretariade Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;-1,3
:,f

.. CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1.613, de 26 de julho de 2012, da
Controladoria-Geral da União,
CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do
Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de promover ajustes à portaria 1.480, de 17 de
dezembro de 2014, com o intuito de melhor viabilizar a operacionalização de seus dispositivos;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº 53500.028643/2013,

RE S O LVE :

Art. 10 Alterar, acrescentar e revogar artigos da Portaria nº 1.480, de 17 de
dezembro de 2014.

Art. 2º Os artigos 2º, 37, 38, 42, 46, 48, 50, 55 e 58 da Portaria nº 1.480, de 17 de
dezembro de 2014, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º

............
............

/'/

XXI- Representante digital: arquivo eletronico emformato
de arquivo digital resultante do processo de digitalização de um documento ou conjunto
de documentos não digitais.”

“Art. 37. Autoridade competente indicará Ou concederá. sigilo nos autos
por meio de Despacho Decisório, de ofício“ ou mediante pedido dointeressado.”
“Art. 38. Os processos podem ter quantos despachos forem necessários
para indicar ou conceder sigilo e cada despacho pode tratar do sigilo de mais de um
documento ao mesmo tempo.
*

Parágrafo único. O Despacho Ordinatório que indique sigilo deve
compor folha própria no processo, devidamente numerada, e tratar, obrigatoriamente, de
documentos apostos ao processo em momento anterior a sua lavratura”
“Art. 42; _Em caso .derenumeração de folhas que sejam objeto de
despacho concedendo ou“indicand0 sigilo, o despacho que proceda a renumeração
deverá eggplicitar osintervalos sigilosos atualizados, observando--se os artigos 10 e 14, é
30 ”

. .. 5

_

,

.

“Art. 46. 'Todos os documentos recebidos pelo protocolo da Anatel

devem sergsubmetidos ao processo de digitalização, tendo seus representantes digitais
carregados“no Sistema de) Protocolo com nível de acesso restrito à rede interna, devendo
" ""'ª-Íiía área responsavel por sua análise averiguar o cabimento de hipóteses legais de sigilo,
no momentoda juntada ao processo.

ê lº A área competente para tratar do documento a que se refere o caput
deve atribuir, a este, nível de acesso integral e irrestrito a qualquer interessado, devendo
o representante digital ser disponibilizado na internet, salvo quando for identificada a
incidência de hipótese legal de sigilo.

& 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não devem ser
submetidos ao processo de digitalização no momento de recebimento no protocolo,
sendo encaminhados diretamente ao destinatário sem violação do respectivo envelope.
& 3º O destinatário do documento de que trata 0 & 2º deve providenciar
sua digitalização e cadastro no sistema de protocolo, podendo, a seu critério,
encaminhar os documentos para o protocolo da Anatel para tais providências.”

“Art. 48. ..........

& 2º (Revogado pela Portaria nº X)
I - (Revogado pela Portaria nº X)
Il - (Revogado pela Portaria nº X)

é 3º ..........
l— verificar o serviço realizado, acionando & Central de Digitalização em
caso de desconformidades; e, (Redação dada pela Portaria nº X)
II - revisar a restrição de acesso dos volumesãdigitalizados tornando

%
5 Sº A área demandante é a /única responsavel? pelo conteúdo do
representante digital resultante do processo dedigitalizaçao de dooumentos e mídias,
quanto aos aspectos de sigilo e de conformidade com ª riginal.”
' '

€* a.;
“Art. 50. .........

».,

ê 2º As lacunasasí: uais se refere õcaput devem ser preenchidas por uma
)??»
folha remissiva que indiqueonumero—da folha ondese encontra o despacho que trata o

devem indicar nodocumento de encaminhamento, a existência ou não de folhas

consideradas sigilosas durante sua instrução.”
A
“Art. 39-A. A Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI)
manteráf'pública, atualizada e com registro de versões, lista exemplificativa de
documentos e informações produzidas ou recebidas pela Agência que devam ter
tratamento sigiloso.”
“Art. 58-A. O servidor responsável pela instrução de processos autuados
anteriormente a vigência desta Portaria poderá, a seu critério, adequar atos de
expediente que estejam em desconformidade com os artigos 36 e 37.”
Art. 4º Revogam-se os seguintes dispositivos da Portaria nº 1.480, de 17 de
dezembro de 2014:
I — artigo 7º;

II — incisos I e II do ê 2º do art. 35;
III- êê lº e 2º do art. 35;
IV - Parágrafo único do art. 42;

V - incisos I e II do 5 2º do art. 48;
VI — ê 2º do art. 48.

Art. Sº Esta portaria entra em Vigor na data de sua publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho Diretor

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES

PORTARIA Nº 1.480, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 (TEXTO COMPILADO)

Institui rotinas e procedimentos aplicáveis à
autuação e instrução de processo, indicação e
tratamento de sigilo e digitalizaçao _gie documentos
outras provrdenc1as ,

O
CONSELHO
DIRETOR/
DA
AGENCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICACOES no uso das competênciasque lhe confere o art. 133, inciso XXII do
Regimento Interno da Anatel, aprovado pelaResoluçãonº612, de 29 de âbril de 2013,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8. 159,de 8 dejaneiro de 1991,

CONSIDERANDO odispostonaLei nº 9. 784,grde 29 dejaneiro de 1999,
CONSIDERANDO o disposto na Leinº 8. 112, de 11 de dezembro de 1990;
CONSIDERANDOodisposto naLei nº 9. 800, de 26 de maio de 1999;
CONSIDERANDOo dispOSto na Lei nº 10.406, de 10 dejaneiro de 2002,
""""""

COBÉIDERANDOoªª'disposto na Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria Normativa nº 5, de 19 de dezembro de
2002, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
CONSIDERANDOo disposto na Portaria Normativa nº 3, de 16 de maio de
2003,,da'Secretariade Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento eGestão;”?

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 1. 613, de 26 de julho de 2012, da
Controladoria-Geral”da União,
CONSIDERANDO que os processos administrativos da Anatel observarão o
critério da publicidade das informações como preceito geral e do sigilo como exceção,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal ou em lei, conforme dispõe o
art. 37, V, do Regimento Interno da Anatel;
CONSIDERANDO que, em conformidade com o disposto no art. 45, VI, do
Regimento Interno da Anatel, o Administrado tem o direito de solicitar tratamento sigiloso de
seus dados e informações, cuja divulgação possa violar segredo protegido por lei ou intimidade
de alguém, mediante justificativa devidamente fundamentada a ser apreciada nos termos do art.
51 do Regimento Interno da Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para tratamento
de informações sigilosas no âmbito dos processos administrativos instaurados na Anatel;

CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar os procedimentos para
digitalização dos documentos produzidos e recebidos pela Agência;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 181, de 27 de março de 2013, que
institui Grupo de Trabalho de coordenação da implementação, no âmbito da Anatel, das ações
necessárias a atender ao disposto no Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo nº
2.202, de 16 de dezembro de 2014;
CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº53500028643/2013,

R E S O L V E:

Art. lº Instituir rotinas e procedimentosaplicavels à autuaçao e instrução de
processo, indicação e tratamento de sigilo e digitalizaçãode,d0cumentos produzidos e recebidos
no âmbito da Anatel.

Parágrafo único. As rotinas e procedimentos aplicavíIS ao processo eletrônico na
Anatel serão objeto de portaria específica.
'
ªº
Art. 2º Para fins desta portaria consideramlse.os seguintes conceitos:
I— Agente de Protocolo:servidorou prestadorde serviço designado para executar
as atividades de recebimento de prºcessos deprocedência externa, protocolo de documentos de
procedência externa, autuação de proceslsíose remessadedocumentos ou processos.
II - Arquivamentosequenc1ade operações que visam à guarda ordenada de
documentos. Ato de organizar
,, guardar em local apropriado, documento ou processo
acumulado no decurso das atividades desenvolvidas, de modo a conservar e preservar as
informações conforme proced1ment0espemflco

,, ,Autos doprocesso “_onjunto de documentos ordenados cronologicamente,
reunidos em cap rópria, comnumeração específica, necessários ao registro formal de atos e de
fatos de natureza admmistratlvaoujurídica.
IV—Autu çqo/efou formação de processo- é o termo que caracteriza a abertura
doprocesso ” a formação 'do"processo deverão ser observados os documentos cujo conteúdo
esteja relãçiona o,,” açoes eoperações contábeis financeiras, ou requeira análises, informações,
despachos edemsoesdediversas unidades organizacionais de uma instituição.
V , ,.

«D,.esapensação: é a separação física de processos e/ou processos apensados.

Vlil-i Desentranhamento: e' a retirada de folha ou peça de um processo específico,
mediante determinação da autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com este fim.

VII - Desmembramento: é a separação de parte da documentação de um processo,
para formar outro, mediante determinação de autoridade, produzindo Despacho Ordinatório com
este fim.
VIII - Despacho Ordinatório: manifestação de mero expediente, sem cunho
decisório, que promove uma providência ordinatória propulsora do processo administrativo.

IX - Documento instaurador: documento original que motiva a autuação de um
processo ou, na ausência deste, expede-se termo de autuação de processo que defina
formalmente a motivação. Primeiro documento ou peça inicial de um processo.

X - Informação sigilosa: submetida temporariamente a restrição de acesso público
em razão de hipótese legal de sigilo, subdividida em:
a) Classificada: em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado, à qual é atribuído grau de sigilo reservado, secreto ou ultrassecreto,

conforme estabelecido pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2012, e pelo Decreto nº 7.724,
de 16 de maio de 2012; e,

b) Não classificada: informações pessoais e aquelas não imprescindíveis para a
segurança da sociedade e do Estado abrangidas pelas demais hipóteses legaisde sigilo.
Xl — Instrução: e a soma de atos e diligências que, na formadas regraslegais
estabelecidas, devem ou podem ser praticados, no curso dó processo, para que se esclareçam as
questões ou os fatos, que constituem objeto da demanda ou do litígio.
XII- Juntada: é a união de um documento a outro, de um processo a outro ou de
um documento a um processo; podendo realizar-sêpor anexação ou apensação.

XIII- Juntada por anexação: é a uniãodefinitiva e irreversível de um documento
a outro, de um processo a outro ou de um documento aprocesso, desde que tratem do mesmo

_“
XIV- Juntada por apensãção: é ,união
4
provisoria de um documento a outro, de
ER.—s“:?-

assunto.

um processo a outro, de um documento a um processo oude um processo a um documento,
destinado ao estudo e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo
interessado ou não.
)
'
XV—/Litigante de má—fé: étodo àquele que deduz pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para
conseguir objetivoilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, procede de
modo temerárioemqualquer incidente ou' ato do processo, provoca incidentes infundados e/ou
interpõe recurso com intuito manifestadamente protelatório.

XVÍ,', Peçai— e o documento que, sob diversas formas, integra o processo. Ex:
.rê».
/
folha; leha de talãode cheque,passagem aérea, brochura, termo de convênio, contrato, fita de
vídeo, nOta fiscal, entre outros.
XVIÍ-Processo: documento ou conJunto de documentos oficialmente reunidos no
decurso de uma ação,administrativa ou Judicial, que constitui uma unidade de arquivamento.
XVIII -Retif1cação: e' a correção de anexação realizada de forma indevida.
XIX - Sistema de Protocolo: sistema computacional de registro do cadastro, da
movimentação, do arquivamento, dentre outras funcionalidades, para documentos e processos
produzidos pela Anatel ou recebidos pela Agência.

XX - Volume: cada uma das partes em que se subdivide um documento ou
processo, com paginação e encadernação própria.
XXI - Representante digital: arquivo eletrônico em formato de arquivo digital
resultante do processo de digitalização de um documento ou conjunto de documentos não
digitais. glncluído pela Portaria nº X).

CAPÍTULO 1
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Seção I

Do Processo de Trabalho

Art. 3º Todo documento ou processo de procedência externa recebido na Agência
deve ser encaminhado à respectiva área de protocolo para atribuição do número de protocolo,
registro no Sistema de Protocolo e movimentação ao destinatário.
Parágrafo único. Os documentos que possuam indicação de sigilo de qualquer
espécie devem ser encaminhados diretamente ao destinatário ou área competente, que deve
avaliar o cabimento de hipóteses de sigilo e solicitar seu cadastro e digitalizaçao nos termos do
art. 46.

.

Art. 4º Os atos processuais que dependamde manifestação escrita podem ser
remetidosa Agência por sistema de transmissão de dados e imagens, inclusive fax e e--mail, sem
prejuízo do cumprimento dos prazos, e terão mero valor de cópias
;,
& lº Os documentos originais devem ser entregues até cinco dias corridos da data
de recepção do material remetido por sistema de transmissão de dados e imagens.

Q 20 Nos atos sujeitos a prazo, caso haja transmissão eletrônica prévia, os
originais devem ser entregues na Agência em até cinco diascorridos da data do término do prazo
processual.

& 3º Caso o termo final do prazo a que,.se refere 0 Q lº recaia sobre um dia em que
não haja expediente na Sede da Agência ou Unidade Descentralizada correspondente, deve ser
considerado como termofinal opróximo dia útil.
é 4º Na hipótesede' não ser efetiVada a entrega dos originais no prazo previsto no
êlº, devem ser considerados comonão praticados os atos processuais relativos a cópias
encaminhadas porfax ou mensagem eletrônica.
& 5º A manifestação contida em documento enviado Via fax ou mensagem
eletrônica no último dia do prazo, porém já fora do horário de expediente, no horário de Brasília,
deve ser considerada intempestiva.

_ ê.6º A Anatel pode praticar atos de sua competência à Vista de transmissões
efetuadas na forma deste artigo, sem prejuízo do disposto nesta Portaria.

& 7º O interessado que fizer uso do sistema de transmissão a que se refere este
artigo é responsável pela qualidade e fidelidade do material transmitido.

5 Sº Deve ser juntada aos autos do processo a cópia do documento enviado por
fax ou mensagem eletrônica a fim de se atestar sua fidedignidade com o original entregue na
Agência, devendo a cópia ser idêntica aos originais, inclusive os anexos.
ê 9º Sem prejuízo de outras sanções, a conduta do administrado deve ser
considerada de má—fé, caso não haja perfeita concordância entre o original remetido por fax ou
mensagem eletrônica e o original entregue na Agência.
5 10. O encaminhamento dos documentos a que se refere o caput somente poderá
ser feito para o endereço eletrônico ou número de fax informado no sítio eletrônico da Agência.

5 11. Os documentos recebidos nos protocolos da Anatel devem ser enviados aos
respectivos destinatários devidamente cadastrados, com número de protocolo, data e hora do
recebimento e, se possível, com seu representante digital carregado no Sistema de Protocolo.

Art. Sº O processo deve ser autuado por Despacho Ordinatório, documento
original ou cópia legalmente autenticada por:
I — servidor público, legalmente investido em cargo ou função público, utilizandose do carimbo de “Confere com o original”; ou,

II - tabelião, notário ou oflcial público.
Art. 6º Somente devem proceder juntada as áreas reSponsáveis pela autuação,
instrução e/ou análise de processo.

Art. 8º Somente o anverso (frente)das folhas de processo deve ser numerado.

Art. 9º O verso da folha de processo nãorecebe numeração, devendo, em caso de
não possuir conteúdo, receber o carimbo "Embranco”.
/,

Art. 10. Ao identificar a necessrdade de alteraçao e/ou correção na numeração de
folhas de um processo, o servidor deveprocedera sua renumeração, lavrando após a última folha
do processo Despacho Ordinatório que indique ren'umeração' de folhas, no qual deve explicitar o
motivo da alteração e/ou correção.
Art. 11. Despachos Ófdinatórios devem constar em folhas próprias e numeradas,
não podendo ser retirados do processo, devendo ser assinados por servidor da Anatel com a
aposição de suaidentificação funcional.
. Seção II
x;;âDaAutuação de Processo

,f, :;
Art.l2. O servidorda Anatel deve solicitar, por meio do Sistema de Protocolo, a
abertura do processo à unidade de protocolo respectiva, devendo indicar seu documento

instaurador '
Art. 13.0 Agente de Protocolo deve realizar a autuação por meio de:

I É'fpreenchimento da capa do processo com o nome do interessado e o assunto,
segundo dados fornecidos na solicitação de que trata o art. 12;
II - aposição do respectivo número de protocolo, disposto em campo apropriado
na capa do processo;
Ill - registro do número de protocolo no módulo próprio do Sistema de Protocolo;
e,

IV — encaminhamento da capa do processo para a área solicitante.

Art. 14. A área solicitante deve receber a capa do processo no suporte físico e no
Sistema de Protocolo, devendo realizar as atividades de encadernação do processo conforme
segue:
I - prender a capa do processo, juntamente com toda a documentação, utilizando
colchetes ou bailarinas, obedecendo a ordem cronológica, com os documentos mais antigos
sendo os primeiros do conjunto e os mais recentes, os últimos;
II - fazer a juntada, no Sistema de Protocolo, de todos os documentos que foram
fisicamente anexados ao processo;
III - apor carimbo ou marcação no canto superior direito em todas as folhas
inseridas no processo;
IV — numerar as folhas em ordem crescente, rubricando—asje,

V — apor, posteriormente à numeração (1anfolhas, o carimbo “Conferido”, no
verso da última folha, com o registro da quantidade de folhas ou peças inseridas no processo,
quando da sua autuação.
“
ê lº A capa do processo não deve ser numerada, sendo a folha inicial numerada
com o número “1”.
é 2º Duas folhas em um mesmo processo não podem ter numeração idêntica, ou a
mesma numeração diferenciada com letras,e nem rasuras. “
& 3º Quando, por falha ou omissão, for constatada a necessidade da correção de
numeração de qualquer folha dos autos, deve--se apor um "X" sobre o carimbo a ser inutilizado e
proceder--se à renumeração, sem rasuras, da folha onde foi identificada a falha ou omissão e das
subsequentes, observando-se o disposto no art. 10.

& 4º Salvo no caso deiªdevoluºção de correspondência enviada pela Agência, 0
envelope que encaminha a correspondência não será peça do processo, devendo ser descartado,
anotando—se as infomações necessárias, referentes ao endereço do remetente.

& Sº Peças do processo em tamanho reduzido serão coladas em folha de papel
branco, de tamanho A4, sem Causar prejuízo à informação nela presente, devendo ser aposto
carimbo de numeração de folhas no canto superior direito do documento, de tal forma que seja
atingido pelo referido carimbo.
Art. 15. Os processos oriundos de instituições não pertencentes à Administração
Pública Federal somente podem ter suas peças renumeradas se a respectiva numeração não
estiver correta, devendo-se, na ausência de falhas, prosseguir com a sequência numérica
existente.
Seção III
Da Juntada de Documentos e Processos

Art. 16. Ao se verificar a dependência entre processos, entre processos e
documentos ou entre documentos, e se identificar a necessidade de apensa-los ou anexa—los,
deve—se realizar a juntada no módulo correspondente no Sistema de Protocolo.
Art. 17. Para efetuar a juntada entre documentos, preferencialmente, deve ser
considerado o primeiro documento (mais antigo) como o anexador e os demais como seus
anexos.

ê lº Os anexos devem ser inseridos após a ultima folha do documento principal,
obedecendo a cronologia dos fatos.
ê 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser realizada a anexação no
Sistema de Protocolo.

Art. 18. Para efetuar a juntada de documento a processo, o documento deve ser
inserido ao final do processo, carimbado, rubricado e numerado seguindo a sequência numérica
do processo.
ª lº Nos casos em que haja mais de um documento a ser inserido no processo, a
cronologia dos fatos deverá ser obedecida.
:,,
ê 2º Após a anexação física dos documentos, deve ser É

Sistema de Protocolo.

hz,"

% anexação no

'

proceda anexação gerado por
IV - apor e assinar oDespacho O dinatorlojque
; “95,53
sistema ou confeccionado seguindo omodelodlsponivel no Manual de Redação, nos termos do

Sistema de Protocolo
e a ane,e a ão
indevidadesfeita
no suporte fisico.
'Í/f

Art. LQuando se tratar de juntada por apensação, deve-se observar o seguinte:
um processo ou documento deve ser superposto ao(s) outro(s), devendo 0
conj unto ser presopór colchetes ou barbante;
y

11 - as folhas de cada processo ou documento devem ser mantidas com sua
numeração original; e,

III — o Despacho Ordinatório específico para apensação deve ser lavrado após a
última folha do processo principal.
Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso III aplica—se aos casos de
apensação entre processos ou entre documento e processo.

Seção IV

Da Desapensação

Art. 22. Após a decisão final, os processos podem ser desapensados por meio do
Sistema de Protocolo e, no tratamento do suporte físico, o agente de documentação deve realizar
as seguintes ações:
I — separar os documentos ou processos a serem desapensados;
Il — lavrar o Despacho Ordinatório referente à desapensação após a última folha
do processo principal; e,

III — instruir os autos secundários com cópias autenticada“ conforme o disposto
no art. Sº, da documentação juntada ao processo principal pelo tempo "emque estiveram

apensados.

,“

'“

Parágrafo único. O despacho de que trata o inciso II somente seaplica à
apensação entre processos ou de documento a processo;sendo tal despacho gerado pelo Sistema

de Protocolo.

«;

Seçãó V
Do Desentranhamento :de Peças

Art. 23. O procedimentode desentranhamento de peçasobservará o seguinte:

I - a(s) peça(s) do processo deve(m) ser ret1rada(s) sendo vedada a retirada da
folha ou peça inicial do processo;

III - lavratura
folha do processo; e, ”'

IV)— emcaso de desentranhamento solicitado por usuário externo, este deve
preencher e assrnar o Recibode Desentranhamento, gerado por meio do Sistema de Protocolo, a
ser lavrado apóso ” ªpectivo Despacho Órdinatório.
," &

Seção VI

Nã“

“Db Desmembramento de Peças

,

"' Art,. ,7' Identificada a necessidade de desmembramento de peças, o respectivo

procedlmentoobservaráo seguinte:

”a(s) peça(s) do processo que constituirá(ão) o novo processo será(ão)
retirada(s), sendoú édada a retirada da folha ou peça inicial do processo original;

II - a(s) peça(s) retirada(s) do processo desmembrado será(ão) substituída(s) por
sua(s) cópia(s) autenticada(s), conforme disposto no art. 5º, a ser(em) posicionada(s) onde se
localizava(m) o(s) original(is), respeitando a numeração original do processo desmembrado;

III - o desmembramento deve ser registrado no Sistema de Protocolo, indicando qual das peças
desmembradas será o documento instaurador do novo processo, quando o Sistema de Protocolo
gerará o Despacho Ordinatório específico, a ser aposto após a última folha do processo original;
IV - deverá ser realizada a solicitação de autuação do novo processo com os
documentos retirados, devendo este novo processo receber novo número de protocolo; e,

V — no caso de não haver documentos originais entre as peças desmembradas,
deverá ser lavrado Despacho Ordinatório como documento instaurador do novo processo.
Seção VII
Da Abertura de Novos Volumes

Art. 28. Para melhor acondicionamento dos documentos, os autos devem possuir
em torno de 3 cm de espessura ou duzentas folhas por volume e a fixação dos colchetes devem
obedecer à distância aproximada de 2 cm da margem esquerda.
Parágrafo único. Nos casos em que a quantidade de folhas de um documento a ser
anexado ao processo somada à quantidade de folhas de todos os documentos já anexados a ele
ultrapassarem os limites estabelecidos no caput, deve ser realizado o encerramento do volume_]á
autuado, com a manutenção da respectiva quantidade de folhas e aberto um volumesubsuente
/
Jf
ao qual será anexado o novo documento.
// ,
%

respectivo procedimento deve observar o seguinte:

"'

l— o encerramento do volume deve;gser informadonoSistema deProtocolo e deve

ser lavrado Despacho Ordinatório próprio em folha suplementar;

"

II - deve ser realizada a abertura de nóvo volume eefetuada, após a capa, a
lavratura do Despacho Ordinatório que próceda abertura de volume, em folha suplementar,
obedecendo a sequência de numeraçaodo volume anterior; ';
>.>

N',

.

N

III— as capas dos processos devefnser identificadas
com a respectlva numeraçao
»
/
l

de volume; e,
/

» .,

IV— quando houver documento encadernado ou em brochura, e também em
relação aos de grandeVolume, deve ser colada, no momento de sua anexação ou apensação,
etiqueta no referidoanexo ou apenso contendo o número do processo e, apropriadamente, a
expressão “Anexo ou “Apenso”.
' '
. ' Seção VIII
«ª.

4,

Doancerramento de Processo
«,ª

_

Art.30 O encerramento do processo é formalizado mediante lavratura de

DeSpacho Ordinatorio que deve compor a última folha do respectivo processo.
Paragrafo único. O encerramento do processo deve ser registrado no Sistema de

Protocolo.

__
“xii. .

CAPÍTULO 11
DO TRATAMENTO DE INFORMAÇÓES SIGILOSAS
Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 31. Os processos, documentos e informações produzidos e custodiados pela
Anatel são públicos, sendo seu acesso garantido a qualquer interessado, sem formalidades,
exceto nos casos em que seu conteúdo:

I - seja imprescindível à preservação da segurança da sociedade ou do Estado, nos
termos dos artigos 23 e 24 da Lei nº 12.527/2011, passível de classificação nos graus
ultrassecreto, secreto ou reservado;

II - seja considerado informação pessoal, necessária para resguardar a intimidade,
vida privada, honra e imagem das pessoas, em conformidade com o disposto no art. 31 da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011; e,

III - possua hipótese legal específica de sigilo, excetuando-se o disposto no inciso

5 1º Documentos e informações que se enquadrem nos casos dispostos nos incisos
I, II e III são considerados sigilosos.
'
& 2º Somente documentos e informações que se enquadrem no "caso disposto no
inciso I devem ser submetidos ao procedimento de classificação, nos termos dós artigos 27 e 28
da Lei nº 12. 527/2011.

& 3º O sigilo previsto nos incisos II e III do caput pode ser indicado, de ofício, por
servidor responsável pelo processo ou atribuído por decisão da autoridade competente, mediante
pedido do administrado.
ê 4º Devem ter tratamento sigiloso, independentemente de classificação, papéis de
trabalho e procedimentos relativos a ações de controle e de
inspeção correicional, nos termos do
ê3º do art. 26 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001. '
Art. 32. Os documentos ou informações utilizados como fundamento da tomada
de decisão e do ato administrativo podem ter seu acesso restrito até a edição do respectivo ato ou
decisão, independentemente de incidência de sigilo.
Art. 33. O Ministério Públicoe as autoridades judiciárias têm acesso a todos os
documentos e informações produzidos ou custodiados pela Anatel, sem prejuízo da subsistência
do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que seja fornecido.
Art. 34. Devemser objeto de portaria específica:
I—procedimentos para classificação e tratamento de informações de que trata o
inciso I do art. 31;e,
,
II- procedimentos para indicação de sigilo e tratamento de informações sigilosas
constantesem sistemas e soluções de tecnologia da informação.
Seção II

Da Formalização do Sigilo

Art. 35. O servidor responsável pela análise do processo deve averiguar a
existência de informações e documentos sigilosos a ele anexados.

digital—awe»gRevogado pela
Portarianº X)
parªdeersae—de—Gensel—l—re—Dneter—ea—d-rgatakzaçae— gRevogºadopela PortarianX)
º

Portaria nºX)
pubheaçaeáesta—Pertafia— gRevogado pela
Art. 36. Após realizar a averiguação de que trata o art. 35, o servidor deve indicar
os documentos e informações sigilosos constantes dos autos dos processos, mediante
preenchimento e assinatura de Despacho Ordinatório específico.

ª; (Inclmdoªfpêla Portaria nº X).
X??“

dicação ou decisão de sigilo por meio de despacho não se aplica a
_
inform çoesimprescmdlvel ;Ãà'Segurança da sociedade e do Estado, nos termos do art. 23 da Lei
nº 12. 257/2011cuj ,class1f1caçao será formalizada pela lavratura de Termo de Classificação da
Informaçãofds competência exclusiva das autoridades Classificadoras indicadas no ª 3º do art.
51 do Regimento Interno da Anatel, de acordo com a referida Lei e normas complementares,
entre elas, portariaespecífica citada no artigo 34, I.

Art. 39-A. A Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI) manterá
pública, atualizada e com registro de versões, lista exemplificativa de documentos e informações
produzidas ou recebidas pela Agência que devam ter tratamento sigiloso. (Incluído pela Portaria
nº X)
Parágrafo único. Os assuntos e os respectivos enquadramentos legais de sigilo
serão sugeridos e discutidos pelos próprios servidores das áreas técnicas da Anatel, no âmbito da
Comissão de Gestão de Documentos (CGD).

Seção III

Do Tratamento de Informações Sigilosas

Art. 40. As folhas que contenham informações sigilosas devem ser mantidas
dentro do processo, em seu respectivo intervalo, não sendo permitida a composição e
manutenção de volume físico apartado.

Art. 4]. Deve ser revisado o sigilo do cadastro dos documentos no Sistema de
Protocolo:
I — após anexação ao processo do despacho de que trata oºªa'rt Íâógne,

II - após proferida a decisão de que trata o art. 37

';»

,

Art. 42. Em caso de renumeraçãode folhas que“ sejam objeto de despacho
concedendo ou indicando sigilo, o despacho que proceda a renumerãç'ão deverá explicitar os
intervalos sigilosos atualizados, observandor-se os artigos10 e 14, & 3º. gRedação dada pela
Portarianº X)
'
A

(;(wª'

que devam ter seu acessorestrltoem razaofd, sigilo, devem ser armazenados e tramitados em

envelope lacrado, cont do, na parte externa, indicação de que se trata de documento sigiloso e
do respectivo destinatári
“

CAPÍTULO III
DA DIGITALIZAÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais

Art 44. O processo de digitalização de documentos constitui uma série de
procedimentos que compreendem a captura, o armazenamento e a disseminação digitais dos
respectivos arquivos eletrônicos.
& lº Os arquivos eletrônicos resultantes do processo de digitalização são a
representação em formato de arquivo digital de um documento não digital e possuem a
denominação de representantes digitais.
& 2º O processo de digitalização complementa as ações convencionais de
tratamento dos acervos documentais em suporte de papel e deve ser norteado pela:
I - fidelidade e padronização do representante digital; e,

II - integridade dos originais submetidos a este processo.
5 3º Os processos, documentos e mídias submetidos à digitalização devem ser
carregados no Sistema de Protocolo.
& 4º Os representantes digitais resultantes do procedimento de digitalização não
substituem os documentos originais em papel, que devem ser mantidos.

Art. 45. Fica instituída a Central de Digitalização da Anatel, vinculada à Gerência
de Informações e Biblioteca (GIIB) da Superintendência de Gestão Interna da Informação (SGI).

Art. 46. Todos os documentos recebidos pelo protocolo daAnatel devem ser
submetidos ao processo de digitalização tendo seus representantes digitais carregados no
Sistema de Protocolo com nível de acesso restritoàrede interna,devendo a área responsável por
sua análise averiguar o cabimento de ohipótesesÁlegais de sigilo;no momento da juntada ao
/
processo. gRedação dada pela Portarianº X)
,, ,

ê lº A área competente para tratar do documento a que se refere o caput deve
atribuir, a este, nível de acesso integral e irrestrito aqualquer interessado, devendo o
representante digital ser disponibllizadona 1nternetsalvo quando for identificada a incidência de
“
" *
hipotese legal de sigilo
ê 2º Documentos com indicação de sigilo de qualquer tipo não devem ser
submetidos ao processo, de digitalização no momento de recebimento no protocolo, sendo
encaminhados diretamente ao destinatario sem violação do respectivo envelope.

&3ºÇ)destinatário do documento de que trata o & 2º deve providenciar sua
digitalização e cadastrono sistema de protocolo, podendo, a seu critério, encaminhar os
documentos para oprotocoloda Anatel para tais providências. gRedação dada pela Portaria nº X)

, Art. 47. Os processos administrativos da Agência, inclusive documentos em
suporte digitala eles anexos,poderão ser integralmente submetidos ao processo de digitalização,
podendo as áreas solicitar, caso necessário, apoio à GIIB.

Parágrafo único. O apoio de que trata o caput poderá ser feito por meio de
solicitação à Centrãl de Digitalização.
Art. 48. Os processos encaminhados para digitalização pela Central de
Digitalização devem estar em conformidade com o disposto nesta portaria, especialmente no que
diz respeito às rotinas e procedimentos aplicáveis à autuação e instrução processual e tratamento
de informações sigilosas.
ê lº No caso de digitalização pela Central, para demandar o serviço, a área
requisitante deve encaminhar o processo, solicitando a digitalização, via sistema, com indicação
das folhas que contém informações sigilosas e respectivos despachos de sigilo.

falhas—sigilosasrg Revogado pelaPoitaria nºX)
& 3º Após a digitalização, o processo deve ser devolvido, restrito às áreas de
tramitação, à área demandante, que deverá:
*

I — verificar o serviço realizado, acionando aGentral de Digitalizaçãoem caso de
desconformidades; e, gRedação dada pela Portaria nº X)

II — revisar & restrição de acesso dos volumes digitalizados, tornando públicos os
volumes de acesso irrestrito e disponibilizando-os na internet.
“o;

wea—demand—ante—sernwºspeehaed—rgrtah—zaçae—t Revogadopela
Portaria nºX)
& Sº A área demandante é a única responsável pelo conteúdo do representante
digital resultante do processo de digitalização de documentos e mídias, quanto aos aspectos de
sigilo e de conformidade com o original.
:
"Seção IÍ

Dos VolumesnOstensivos e do Apartado Sigiloso Digital

Art. 49. A versão digitalizada do processo deve ser composta por arquivos
correspondentes azparte ostensiva do processo, representando os respectivos volumes físicos, e
por arquivos apartados correspondentes aos documentos sigilosos, quando houver.
Parágrafo único. As folhas do processo devem ser digitalizadas obrigatoriamente
em frente e verso, ainda que o verso da folha tenha recebido o carimbo "Em Branco" por não
apresentar conteúdo
,fiª”
Art. 50. Cada Volume do processo deve ter seu próprio representante digital,
correspondenteas suasfolhas ostensivas, com lacunas relativas às folhas sigilosas de que trata o
art. 51.
5 l_º Os arquivos de que trata o caput devem ter a primeira imagem
correspondente à contracapa dos volumes, gerada pelo Sistema de Protocolo, e as imagens
subsequentes correspondentes ao restante das folhas.

& 2º As lacunas às quais se refere o caput devem ser preenchidas por uma folha
remissiva que indique o número da folha onde se encontra o despacho que trata o respectivo
intervalo no que se refere a informações sigilosas. Redação dada pela Portaria nº X!

Art. 51. As folhas sigilosas não devem compor os representantes digitais dos
volumes, devendo ser digitalizadas e carregadas no Sistema de Protocolo em arquivos apartados
sigilosos digitais.
& lº Cada apartado sigiloso digital deve ser correlacionado a apenas uma hipótese
legal de sigilo e às partes que podem a ele ter acesso.
& 2º Podem ser compostos tantos apartados sigilosos digitais quantos forem
necessários para atender o disposto no 5 lº.

& 3º Possuem competência para incluir e editar apartados sigilosos digitais as
áreas de tramitação do processo e, nos casos em que for demandada, a Central de Digitalização.
Art. 52. É obrigatória a atualização dos representantes digitaisdo processo, com o
acréscimo dos novos documentos a ele anexados, nos casos em,que o processo Sejaencammhado
" '. ,,
= ' ,r-ª/
ara vista ou decisão.
///
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Parágrafo único. As novas folhas dlgltahzadas devem serincorporadas aos
volumes ostensivos ou aos apartados sigilosos, conforrriea averiguação de sigilo realizada.
IV'V/

ª/

SeçaoJII “ªº;
.ª"
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Digitalização de Documentos Avulsos
Art. 53. Documentos avulsos?constantes ounão de processos autuados, desde que
possuam número de protocolo, devemsersubmetidos ao processo de digitalização e seu
representante digital capturado no Sistema de Protocolo
3;—
l(

& lº Os representantes digitais dosdocumentos de que trata o caput devem ser
carregados no Sistema de Protocolosendo-lhes atribilídos o nível de acesso apropriado.
ê 2º Cada documento avulso submetido ao processo de digitalização possuirá um
único representante d1g1tal de umaou múltiplas páginas.
ê/3º O verso da folha que não contenha informação não deve ser digitalizado,
devendo ser considerada parad1g1talizaçao somente a face da folha que tenha conteúdo, de modo
que o número deimagens dorepresentante digital deve corresponder à quantidade de faces das
folhas do documentoque tiverem1nformaçao
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Art1554?“Todo documento
obr1gat0r1amente gif.
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produzido

no

âmbito

da

Anatel

deve

ter,

X Ío originalassinado submetido ao processo de digitalização e seu representante
digital capturado no Sistema de Protocolo; e,

IIsua versão eletrônica final (minuta) capturada no Sistema de Protocolo.

Seção III
Do Tratamento de Mídias

Art. 55. Mídias produzidas ou recebidas pela Anatel devem ser protocolizadas
individualmente e terão seu conteúdo compactado em um único arquivo de formato padrão ZIP,
que deverá ser capturado no Sistema de Protocolo.

ê lº Quando for parte integrante de processo, a mídia deve ser fisicamente
anexada ao processo, em folha própria, e fará referência ao documento que a encaminhou.

& 2º Aplica-se às mídias de que trata o caput o disposto no art. 46 quanto à
averiguação de cabimento de hipóteses legais de sigilo.

& 3º A indicação ou concessão de sigilo de mídias fisicamente anexadas ao
processo deve ser formalizada pela indicação, no despacho, da folha que a contém. gRedação
dada pela Portaria nº X)

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÓES'FINAIS ».
Art. 56. Os representantes digitais dos processos e documentos devem ser
carregados no Sistema de Protocolo em formato PDF, devendo seguir padrões de resolução e
compressão dasimagens de forma a proporcionar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR),
combinados com a otimização dos recursos de armazenamento da Agência.
Parágrafo único. Os representantes digitais devem ser capturados em versão
monocromática, ressalvados os casos onde a côr representar informação.
Art. 57. Os processos instruídos e digitalizados conforme o disposto nesta Portaria
estarão aptos a serem convertidos em processo eletrônico, observado o disposto no parágrafo
único, do art. lº.
“
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Parágrãfounico. Oniprocedimento de conversão em processo eletrônico de que
trata o caput deve ser formalizado com a lavratura e anexação, na última folha do processo
.....
físico, de Despacho Ordinatorio que proceda a conversão.

Art. 58. Os modelos de despachos e demais documentos de expediente de que
trata esta()Portaria estarão dispostos no Manual de Redação da Anatel. Reda ão dada ela
Portaria nº X)

Art. 58-A. O servidor responsável pela instrução de processos autuados
anteriormente à Vigência desta Portaria poderá, a seu critério, adequar atos de expediente que
estejam em desconformidade com os artigos 36 e 37.

Art. 59. Ficam revogados o inciso III do art. 13 da Portaria nº 734, de 12 de julho
de 2007, e as Portarias nº 738, de 2 de outubro de 2009, nº 941, de 28 de outubro de 2011 e nº
678, de 8 de agosto de 2012.

Art. 60. Esta portaria entra em Vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação.

JOÃO BATISTA DE REZENDE
Presidente do Conselho

AGÉNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÓES

DESPACHO ORDINATÓRIO
Indicação de Informação Sigilosa não Classificada em Processo
(art. 22 da LAI)

nº 142 do processo nº
Válido para o intervalo iniciado pela folha nº 01 e encerrado pela folha
53500.028643/2013.

(marcar somente uma opção abaixo)

|X!

do intervalo de que
Informo que não foi detectada hipótese de sigilo nas folhas constantes
trata este despacho, podendo ser consideradas ostensivas (públicas).

EI

do intervalo de que
As folhas identificadas abaixo são sigilosas, podendo as demais folhas
trata este despacho serem consideradas ostensivas (públicas):
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