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NÚMERO E ORIGEM: 

45/2011-GCMB 

DATA:  

02/12/2011 

CONSELHEIRO RELATOR  

MARCELO BECHARA DE SOUZA HOBAIKA 

 
1. ASSUNTO 

Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), com vistas à submissão à 
consulta pública. 

2. REFERÊNCIAS 

2.1. Matéria para Apreciação do Conselho Diretor nº 81/2011-CMRO/SCM, de 11/11/2011; 
2.2. Informe Complementar n° 7/2011-CMROR/SCM, de 04/11/2011; 

2.3. Parecer nº 1421/2011/BMB/MGN/PFD/PGF/PFE-ANATEL, de 24/10/2011; 

2.4. Informe nº 6/2011-CMROR/SCM, de 29/09/2011; 

2.5. Processo n° 53500.021882/2011. 

3. EMENTA 

PROPOSTA DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO. NOVO 
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE MASSA. 

1. A expedição de regulamento atende à previsão inscrita na Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 
2011. 

2. Pela submissão da proposta de regulamento à consulta pública, nos termos previstos na Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, e no Regimento Interno da Anatel. 

4. RELATÓRIO 

4.1. DOS FATOS 

4.1.1.  Em 29/09/2011, a Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa (SCM) 
elaborou o Informe nº 6/2011-CMROR/SCM, por meio do qual apresenta proposta de 
consulta pública de regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) com o 
objetivo de instituir a regulamentação daquele serviço, por força da Lei n.º 12.485, de 
12 de setembro de 2011, que dispôs sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado e deu outras providências. 

4.1.2.  Na ocasião, a SCM fez breve resumo do contexto regulatório dos atuais serviços de 
televisão por Assinatura (os Serviços de TV a Cabo, DTH, MMDS e TVA), sua relação 
com o novo serviço de telecomunicações mencionado na Lei nº 12.485 e apresentou os 
principais objetivos esperados com a presente proposta de regulamento. 
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Adicionalmente, detalhou os principais pontos da proposta, acompanhada da respectiva 
fundamentação.  

4.1.3.  Os autos foram encaminhados para a apreciação da Procuradoria Federal Especializada 
junto à Anatel, a qual, por meio do Parecer nº 1421/2011/BMB/MGN/PFD/PGF/PFE-
ANATEL, de 24/10/2011, efetuou análise pormenorizada da proposta formulada pela 
SCM, sua compatibilidade com as disposições legais e apresentou recomendações e 
sugestões para pontos específicos. 

4.1.4.  Quanto ao teor da proposta, a Procuradoria se manifestou nos seguintes termos: 

a) Pela necessidade de que, na redação no art. 4º da minuta de Regulamento, reflita-se 
a possibilidade de inclusão de novos serviços de telecomunicações que porventura 
surjam, de sorte a permitir que o regulamento seja passível de atualização neste 
tocante sem que haja necessidade de alteração substancial de seus termos; 

b) Do teor do art. 6º, inciso XVII, da proposta regulamentar, observa-se a referência à 
aplicação dos conceitos da Resolução nº 101/1999. No entanto, para fins de dar 
maior clareza ao texto regulamentar, opina-se pela exclusão da citação aos 
conceitos do Regulamento de Apuração de Controle e de Transferência de Controle 
em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações da Anatel, incluindo-se, 
no entanto, as definições de controle, controladora e, por conseguinte, controlada, 
extraídas daquele documento legal na proposta de Regulamento em exame; 

c) Quanto à redação do art. 6º, inciso XXI, c/c arts. 89 e 90, todos da minuta de 
Regulamento em exame, cumpre reforçar o entendimento no sentido de que a prática 
da venda casada é proibida pelo ordenamento jurídico pátrio, destacando-se, ainda, 
que a oferta conjunta só deve ser permitida quando não for prejudicial à justa 
competição, não configurar a venda casada, e estiver em consonância com as 
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor; 

Nesse contexto, esse órgão jurídico recomenda que a oferta conjunta seja rechaçada 
quando se revestir em típica venda casada; 

d) Pela necessidade de harmonização dos art. 6º, inciso XXIII com o art. 24, § 2, inciso 
I da presente proposta de Regulamento, sugerindo-se a seguinte redação ao primeiro 
dispositivo: 

Art. 6º. Para os efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes 
definições, além e adotadas pela LGT e pela Lei do SeAC: (...) 

XXIIII - Prestação Comercial do Serviço: oferecimento regular do 
serviço a assinante que tenham firmado contrato para seu recebimento, 
incluindo atendimento por Centro de Atendimento da Prestadora; 

(...) 

e) Pela possibilidade jurídica do conceito proposto no art. 6, inciso XXIV da minuta de 
Regulamento, tendo em vista o disposto no art. 33, inciso VI da Lei nº 12.485/2011; 

f) Pela inexistência de empecilho jurídico à redação proposta aos arts. 99 e 57 da 
proposta em liça, no tocante ao uso das redes e dos elementos de redes; 
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g) Quanto ao texto do art. 13, parágrafo único da presente proposta, recomenda-se que 
os valores a serem pagos pelo uso de satélite, da mesma forma como ocorreu com os 
valores relativos ao direito de uso de radiofrequência, sejam expressamente 
previstos, a fim de evitar futuras contendas; 

h) Quanto ao termo "regularidade fiscal", esta Procuradoria observa que a redação do 
art. 17, parágrafo único da minuta em riste, adota a definição que se depreende do 
Parecer nº 134/2010/135A/PGF/PFE-Anatel, exarado nos autos do Processo nº 
53500.021261/2009, no qual este Consultivo concluiu que, por "regularidade fiscal", 
dever-se-ia entender por abrangidos todos os créditos tributários e não tributários; 

i) Quanto à redação do art. 23 da minuta de Regulamento, esta Procuradoria, a fim de 
afastar eventuais dúvidas que possam surgir no curso da execução do serviço de 
SeAC, recomenda que se analise a possibilidade de alteração da Área de 
Abrangência, bem assim as consequências daí advindas, competindo à área 
consulente, se o caso, incluir na presente proposta dispositivo nesse sentido; 

j) No tocante ao art. 23, parágrafo único da minuta em estudo, indaga-se da área 
consulente se, no texto do § 1º do art. 23, em vez de se prever "Área de Prestação do 
Serviço", não se deveria falar em "Área de Abrangência de Atendimento", nos termos 
expostos no corpo do presente opinativo; 

k) Da leitura conjunta do caput do art. 26 da minuta de Regulamento e de seu §3º, 
vislumbra-se a possibilidade de se alegar a existência de contradição entre os termos 
do dispositivo, pois, num primeiro momento, indica que a submissão do Projeto de 
Instalação para aprovação da Anatel  será prévia e, num segundo momento, informa 
que a prestadora deverá entregá-lo a esta Agência, para fins de informação; 

Dito isto, esta Procuradoria sugere que o corpo especializado reanalise o texto 
proposto ao artigo, de modo a deixá-lo mais claro, podendo, para tanto, especificar 
o momento em que se deve dar a submissão prévia do Projeto de Instalação para fins 
de aprovação por este ente regulador; 

l) Relativamente ao texto proposto ao art. 33 da minuta de Regulamento, cumpre 
indagar da área consulente quais serão os procedimentos adotados para a 
comprovação da disponibilização dos canais de programação de distribuição 
obrigatória, de maneira que a resposta poderia ser incluída no informe, para fins de 
registro e motivação da proposta; 

m) Quanto ao art. 35 da minuta em exame, sugere-se a seguinte redação: 

Art. 35. A instalação deve observar as boas normas de engenharia, em 
particular quanto à observância de coordenação de radiofrequências e a 
não emissão de interferências prejudiciais nas faixas de radiofrequências 
utilizadas para rádio navegação marítima e aeronáutica. 

n) Quanto aos termos do art. 37 da proposta de Regulamento, indaga-se à área 
consulente da possibilidade de inclusão de dispositivo em que se preveja o 
atendimento de exigências também por parte da prestadora cedente para a 
transferência de outorga. 
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A nosso sentir, tal providência, além de exalar a cautela que deve a Administração 
ter na análise de tais operações, pode contribuir para a redução da judicialização 
das discussões que envolvem a empresa cedente. 

o) Diante da observação de que a autorização de uso de radiofrequência pode estar 
associada à exploração de outros serviços, parece ser razoável que a extinção para 
exploração do serviço implique a extinção da associação da respectiva autorização 
de uso do espectro a esse serviço cuja autorização para exploração foi extinta. 
Assim, esta Consultoria recomenda a seguinte redação ao § 19º do art. 56 da minuta 
de Regulamento: 

§ 1º A extinção da autorização para prestação do serviço importará a 
extinção da autorização de uso das radiofrequências respectivas, quando 
associada apenas a este serviço, ou a extinção da associação da 
autorização de uso das radiofrequências respectivas ao serviço que teve 
a autorização para prestação extinta, no caso de estar associada a vários 
serviços. 

p) No que se refere ao § 2º do art. 56 da proposta, para evitar confusões interpretativas, 
sugere-se a seguinte redação, reforçando o posicionamento de que a extinção a que 
ele se refere é para exploração do SEAC, e não para uso da radiofrequência: 

§ 2º A extinção da autorização para prestação do serviço 
não dá à prestadora direito a qualquer indenização e não a 
exime da responsabilidade pelos atos praticados durante sua 
vigência; 

q) Quanto ao Capítulo II do Título IV da proposta de Regulamento, observa-se que a 
Lei do SeAC não previu as hipóteses daquelas localidades em que o sinal aberto e 
não codificado apenas está disponível em razão da atividade prestada pelas 
retransmissoras locais; 

Assim, esta Procuradoria opina no sentido de que se inclua no texto do Regulamento 
disposição segundo a qual deve ser garantida a recepção do sinal aberto e não 
codificado, mesmo com a instalação do serviço de acesso condicionado, já que a 
fruição de um serviço não pode ser obstada para que outro fique disponível. 

Ressalte-se, ainda, que não se visualizam empecilhos jurídicos a que a previsão, 
acaso acolhida, seja estendida aos prestadores residuais dos serviços anteriores; 

Por fim, pode-se incluir a previsão sugerida acaso seja adotada a sugestão desta 
Procuradoria no sentido da inserção de Capítulo específico sobre os direitos dos 
assinantes (conforme sugestão abaixo); 

r) Pela inclusão, na presente minuta, e antes de a proposta em referência ser submetida 
à Consulta Pública, de dispositivos que tratam dos direitos e deveres dos usuários; 

s) Pela necessidade de que o caput do art. 92 da minuta de Regulamento deixe explícita 
a submissão da Anatel à LGT e ao Regulamento de Sanções Administrativas, 
sugerindo-se, assim, o seguinte teor ao dispositivo: 

Art. 92. O não cumprimento do estabelecido neste Regulamento 
submete-se aos ditames da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 e 
do Regulamento de Sanções Administrativas e sujeitará a 
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prestadora à aplicação das seguintes sanções, sem prejuízo das de 
natureza civil e penal, no que couber: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - suspensão temporária; 

IV - caducidade. 

t) Pela inserção da expressão "já existente" ao caput do art. 94 da minuta de 
Regulamento, evitando-se qualquer tipo de interpretação que dê margem ao 
entendimento de que a adaptação da autorização para prestação do serviço 
implicaria a obtenção automática, por si só, de uma autorização de uso de 
radiofrequência, nos seguintes termos: 

Art. 94. As atuais prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, 
DTH e TVA, desde que preenchidas as condições objetivas e 
subjetivas necessárias, poderão solicitar à Anatel a adaptação das 
respectivas outorgas para termos de autorização para prestação 
do Serviço de Acesso Condicionado imediatamente após a 
publicação deste Regulamento assegurando-se o direito de uso de 
radiofrequência já existente pelos prazos remanescentes, na forma 
prevista na legislação pertinente e na regulamentação editada pela 
Anatel, em especial, a de uso da radiofrequência. 

Tal medida é necessária em razão de o espectro se constituir em um bem público 
limitado, de exploração escassa, e cujo uso, portanto, depende de licitação. Dessa 
forma, busca-se distinguir os prestadores que já possuem autorização para uso de 
radiofrequência dos que não possuem, deixando claro no dispositivo que este 
últimos, para fazerem uso do espectro, devem passar por todo o trâmite ordinário 
necessário para tanto, nos termos da Lei nº 9.472/97; 

u) Cumpre ressaltar que as obrigações anteriormente assumidas pelas prestadoras, 
decorrentes de processos licitatórios e termos de autorização, mesmo no caso de 
adaptação, não devem ser consideradas extintas, conclusão que pode, inclusive, ser 
retirada do art. 37, §§ 1º e 3º da Lei do SeAC; 

Opina-se, pois, no sentido de se incluir novo parágrafo ao art. 94 que expresse tal 
posicionamento, de sorte a deixa-lo literalmente consignado e evitando-se a 
possibilidade de utilização de tal argumento no futuro; 

Aproveitando o ensejo, sugere-se que tal previsão também seja incluída no Termo de 
Autorização do SeAC (procedimento próprio), aumentando seu enforcement; 

v) Quanto ao disposto no art. 95 da minuta de Regulamento, esta Procuradoria observa 
que seus termos repetem o teor constante do art. 37, § 3º da Lei do SeAC e antecipa 
que eventuais críticas à previsão regulamentar não devem ser acolhidas, já que 
consistem em transcrição literal do dispositivo legal; 

x) A partir da alteração do art. 86 da LGT, levada a cabo pela Lei nº 12.485/2011, e 
considerando-se que seu parágrafo único faz referência a uma regulamentação da 
Anatel e que a proposta ora analisada trata das transferências (capítulo V), esta 
Procuradoria questiona a área técnica se não seria o caso de já prever neste 
Regulamento alguns dos critérios mencionados na LGT; 



Página 6 de 69 da Análise no 45/2011-GCMB, de 02/12/2011. 
 

201190223370   LCS/LCB 

 

Caso contrário, questiona-se em qual momento será editada essa regulamentação a 
que se refere o parágrafo único, sugerindo-se que a medida seja adotada no bojo da 
regulamentação do chamado Fator X. 

z) Quanto à dúvida jurídica especificada nos itens 5.4.99 e seguintes do Informe nº 
6/2011-CMROR/SCM (fls. 01/08): 

z.1) Inicialmente, cabe destacar a aplicação dos artigos 16 e 18 da Lei do SeAC a partir 
de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua vigência a todas as empresas que exerçam 
atividades de programação ou empacotamento, inclusive aquelas cujos canais ou pacotes 
sejam distribuídos mediante os serviços de TVC, MMDS, DTH e TVA, nos termos do seu 
art. 37, § 4º; 

z.2) Outrossim, conforme inteligência do disposto no art. 37, § 20 da Lei do SeAC, 
observa-se que seu art. 32 aplica-se aos serviços de TV a Cabo, MMDS e DTH; 

z.3) Da leitura da Lei do SeAC, pode-se afirmar que o legislador quis, na maior medida 
possível, assegurar que a adaptação ao novo serviço ocorra, conservando, de outro giro, 
a possibilidade de que as atuais prestadoras continuem observando o teor dos atuais atos 
de outorga dos serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA, bastando, para tanto, que 
não se adaptem; 

z.4) A Lei afirma que a Anatel deve adequar a regulamentação dos serviços anteriores, no 
que couber, aos ditames da Lei n. 12.485/2011. A escolha da melhor forma de adequação 
incumbe ao administrador, analisando-se qual delas melhor atende o interesse público; 

z.5)  Diante de tal previsão, poderia a Anatel optar tanto pela manutenção da 
regulamentação atualmente vigente para, em seguida, adaptá-la ao disposto na Lei do 
SeAC, quanto partilhar outro caminho, consistente na substituição dos atuais 
regulamentos específicos pelo Regulamento do SeAC, caso em que os novos dispositivos 
regulamentares apenas incidirão nos serviços anteriores no que for cabível, isto é, 
naquilo que não conflitar com as características inerentes a cada um deles; 

z.6)  Por oportuno, assiste razão à área técnica quando esta afirma que, após a 
aprovação deste Regulamento, só serão admitidas renovações e transferências de 
outorgas, de controle, renovações de autorização do direito de uso de radiofrequência, 
alterações na composição societária da prestadora ou demais alterações de instrumentos 
contratuais referentes à prestação dos serviços de TVC, MMDS, DTH e TVA para as 
prestadoras que adaptarem seus instrumentos de outorga para o serviço de acesso 
condicionado (art. 37, § 7º da Lei nº 12.485/2011). 

Nesse cenário, tais transações, conforme determinação legal, ocorrerão necessariamente 
no âmbito regulamentar e legal do SeAC, uma vez que sua aprovação requer a adaptação 
das outorgas para tanto. 

4.1.5.  Por meio do Informe Complementar n° 7/2011-CMROR/SCM, de 04/11/2011, a área 
técnica esclareceu as motivações iniciais sobre cada um dos pontos suscitados pela 
Procuradoria, apresentou comentários adicionais sustentando as razões na hipótese de 
acolhimento ou rejeição das sugestões do órgão consultivo e apresentou modificações 
para alguns trechos da proposta, da seguinte forma: 
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a) Nova redação para os dispositivos regulamentares relacionados aos itens “b” a 
“f”, “h”, “k” a “n”, “p”, “t” a “v” e “z” do citado  Parecer; 

b) Manutenção de sua proposta quanto ao conteúdo associado aos itens “a”, “g”, 
“i”, “j”, “o”, “q”, “r”, “s” e “x” do citado Parecer; 

c) Aperfeiçoamento do texto, acompanhado da respectiva fundamentação, para os 
temas: canal de programação; definições; implantação do sistema; suspensão 
de prazos; condições para situação de regularidade; resolução de conflitos; 
qualidade de sinais; Plano Básico; dispensa de carregamento de canais de 
programação de distribuição obrigatória; e detenção de outorgas de SeAC e 
demais serviços de TV por Assinatura pela mesma pessoa jurídica. 

d) Necessidade de avaliação, pelo Conselho Diretor, da conveniência e 
oportunidade de arquivamento de processos em andamento relativos à revisão 
regulamentar dos serviços de TV por Assinatura, relacionados a seguir: 

• Processo nº 53500.029132/2007, relativo ao Regulamento de Serviço de 
TV a Cabo, bem como o encerramento da Consulta Pública nº 31/2011; 

• Processo nº 53500.021507/2009, relativo ao Regulamento do Serviço DTH; 

• Processo nº 53500.028795/2010, relativo ao Regulamento do Serviço 
MMDS; 

• Processo nº 53500.016638/2010, relativo ao Regulamento do Serviço TVA. 

4.1.6.  Em 11/11/2011, por meio da Matéria nº 81/2011-CMRO/SCM, o Superintendente de 
Serviços de Comunicação de Massa sugeriu que a proposta de regulamento fosse 
submetida ao exame e à aprovação do Conselho Diretor, o que foi acolhido pelo 
Superintendente Executivo Substituto em 16/11/2011. 

4.1.7.  Em 21/11/2011, os autos do processo foram encaminhados a este gabinete para fins de 
relato ao Conselho Diretor, nos termos fixados pelo Regimento Interno da Anatel. 

4.1.8.  É o que importa relatar. 
 

4.2. DA ANÁLISE 

4.2.1.  Da análise dos autos, tem-se que a proposta contida nos Informes da Superintendência 
de Serviços de Comunicação de Massa buscou atender o disposto no art. 214 da Lei nº 
9.472/1997 - LGT, assim como os comandos contidos nos arts. 37 e 42 da Lei nº 
12.485/2011. 

4.2.2.  Enquanto o primeiro dispositivo determina a atualização gradual da regulamentação dos 
serviços de telecomunicações editada antes da criação da Anatel, os dois dispositivos 
seguintes preveem que esta Agência deve, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da publicação da Lei nº 12.485, adequar, no que couber, a regulamentação dos 
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atuais serviços de TV por Assinatura, quais sejam, os serviços de TV a Cabo, DTH, 
MMDS e TVA, às disposições daquela lei. Senão vejamos: 

Lei nº 12.485, de 2011 

“Art. 37. Revogam-se o art. 31 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de 
setembro de 2001, e os dispositivos constantes dos Capítulos I a IV, VI e VIII a 
XI da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995.  

§ 1º Os atos de outorga de concessão e respectivos contratos das atuais 
prestadoras do Serviço de TV a Cabo - TVC, os termos de autorização já 
emitidos para as prestadoras do Serviço de Distribuição de Canais Multiponto 
Multicanal - MMDS e do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de 
Áudio por Assinatura Via Satélite - DTH, assim como os atos de autorização de 
uso de radiofrequência das prestadoras do MMDS e do Serviço Especial de 
Televisão por Assinatura - TVA, continuarão em vigor, sem prejuízo da 
adaptação aos condicionamentos relativos à programação e empacotamento 
previstos no Capítulo V, até o término dos prazos de validade neles consignados, 
respeitada a competência da Anatel quanto à regulamentação do uso e à 
administração do espectro de radiofrequências, devendo a Agência, no que 
couber, adequar a regulamentação desses serviços às disposições desta Lei.  

§ 2º A partir da aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado, 
as atuais prestadoras de TVC, MMDS, DTH e TVA, desde que preenchidas as 
condições objetivas e subjetivas necessárias, poderão solicitar à Anatel a 
adaptação das respectivas outorgas para termos de autorização para prestação 
do serviço de acesso condicionado, assegurando-se o direito de uso de 
radiofrequência pelos prazos remanescentes, na forma prevista na legislação 
pertinente e na regulamentação editada pela Anatel, em especial a de uso da 
radiofrequência. 

(...) 

Art. 42. A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas competências, 
regulamentarão as disposições desta Lei em até 180 (cento e oitenta) dias da sua 
publicação, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social. 

Parágrafo único. Caso o Conselho de Comunicação Social não se manifeste no 
prazo de 30 (trinta) dias do recebimento das propostas de regulamento, estas 
serão consideradas referendadas pelo Conselho.   

Lei nº 9.472, de 1997 

Art. 214. Na aplicação desta Lei, serão observadas as seguintes disposições: 

I - os regulamentos, normas e demais regras em vigor serão gradativamente 
substituídos por regulamentação a ser editada pela Agência, em cumprimento a 
esta Lei; 

II - enquanto não for editada a nova regulamentação, as concessões, permissões 
e autorizações continuarão regidas pelos atuais regulamentos, normas e regras; 
(vide Decreto nº 3.896, de 23.8.2001) 
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III - até a edição da regulamentação decorrente desta Lei, continuarão regidos 
pela Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, os serviços por ela disciplinados e os 
respectivos atos e procedimentos de outorga; 

IV - as concessões, permissões e autorizações feitas anteriormente a esta Lei, não 
reguladas no seu art. 207, permanecerão válidas pelos prazos nelas previstos; 

V - com a aquiescência do interessado, poderá ser realizada a adaptação dos 
instrumentos de concessão, permissão e autorização a que se referem os incisos 
III e IV deste artigo aos preceitos desta Lei; 

VI - a renovação ou prorrogação, quando prevista nos atos a que se referem os 
incisos III e IV deste artigo, somente poderá ser feita quando tiver havido a 
adaptação prevista no inciso anterior. 

4.2.3.  Oportuno relembrar que a Lei nº 12.485, publicada em 13 de setembro de 2011, 
implicou alterações profundas no regime de prestação dos serviços de telecomunicações 
de TV por Assinatura, seja porque reviu completamente as regras relativas à oferta de 
comunicação audiovisual a Assinantes, seja porque alterou o conjunto de direitos e 
obrigações aos serviços existentes e, ainda, pelo fato de prever a existência de um novo 
serviço, o Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). 

4.2.4.  A Lei tem o mérito de reorganizar a cadeia produtiva associada aos serviços de televisão 
por assinatura e a vantagem de unificar o tratamento legal dado a um serviço que pode 
ser oferecido mediante tecnologia e topologia de rede diversas (Cabos coaxiais e fibras 
ópticas, por meio de capacidade satelital ou pelo uso de radiofrequências terrestres). 
Dessa forma, permite reposicionar a regulação setorial para este mercado, atualmente 
bastante dependente do tipo de plataforma tecnológica empregada pelo fornecedor de 
serviço, e intensificar a organização e fruição do serviço a partir da percepção do 
consumidor final. 

4.2.5.  Em outros termos, a aprovação da Lei significou a oportunidade de dar plena execução, 
no que concerne ao mercado de TV por Assinatura, ao princípio estatuído no art. 22 do 
Regulamento de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 73, 
de 1998, de que os serviços de telecomunicações devem ser definidos em vista da 
finalidade para o usuário, independentemente da tecnologia empregada, materializando, 
assim, o princípio comumente conhecido como “neutralidade tecnológica”. 

4.2.6.  As características atribuídas pela Lei ao SeAC, no sentido de que o mesmo poderá ser 
prestado sob quaisquer que sejam as tecnologias, processos, meios eletrônicos e 
protocolos de comunicação, aliadas à fixação de que o serviço será prestado sob a égide 
do regime privado, também possibilitou mais liberdade na formulação de planos de 
negócio e a atratividade para os agentes empreendedores. 

4.2.7.  O contexto de formulação deste novo marco legal, a tendência mundial de convergência 
tecnológica e de serviços e a forma como o mercado brasileiro encontra-se estruturado, 
são os principais contornos que devem ser observados na presente atividade de 
regulamentar o novo serviço de telecomunicações. 
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4.2.8.  Neste sentido, verifico que a proposta da área técnica objetivou disciplinar a exploração 
do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e discorreu, dentre outros aspectos, sobre 
pontos que considero requisitos mínimos à organização de um novo serviço de 
telecomunicações, considerando a legislação e a regulamentação aplicáveis. São eles: (i) 
a forma de obtenção e extinção do direito de prestação do serviço; (ii)  o pagamento de 
preço público pela outorga e o recolhimento de taxas; (iii)  o emprego de 
radiofrequências e de segmentos espaciais; (iv) a instalação e o licenciamento de 
estações associadas; (v) o funcionamento das redes de telecomunicações de suporte ao 
novo serviço; (vi) o uso de infraestrutura de terceiros; (vii)  a aplicabilidade de normas 
de engenharia, construção civil e a instalação de cabos e equipamentos em logradouros 
públicos; (vii)  a certificação de equipamentos de telecomunicações; (ix) o preço 
cobrado aos Assinantes; (x) os direitos e obrigações de prestadoras e Assinantes; (xi) o 
carregamento de canais de programação de distribuição obrigatória (“must carry”); (xii)  
a defesa da concorrência; (xiii)  as infrações e sanções administrativas; e (xiv) as regras 
de caráter transitório, em particular as relativas à adaptação de instrumentos de outorga 
dos serviços existentes para instrumentos de outorga do SeAC. 

4.2.9.  O tratamento a cada um destes pontos foi organizado pela área técnica conforme a 
seguinte estrutura de regulamento: 

 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Capítulo I – Da abrangência e objetivos 

 Capítulo II – Das definições 

 

TÍTULO II – DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

 Capítulo I – Do serviço 

 Capítulo II – Das redes 

 

TÍTULO III – DAS AUTORIZAÇÕES 

 Capítulo I – Da autorização para a Prestação do Serviço 

 Capítulo II – Da formalização da Autorização 

 Capítulo III – Da área de prestação do serviço 

 Capítulo IV – Da instalação e licenciamento do sistema 

 Capítulo V – Das transferências 

 Capítulo VI – Da autorização de Uso de Radiofrequência 

 Capítulo VII – Da extinção da autorização 

 

TÍTULO IV – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 Capítulo I – Das condições gerais 

 Capítulo II – Dos canais de Programação de Distribuição Obrigatória 

  Seção I – Dos Canais de Programação das geradoras locais 

  Seção II – Do compartilhamento do Canal Universitário 

 Capítulo III – Da Defesa da Concorrência 

 Capítulo IV – Dos direitos e obrigações 

  Capítulo V – Das infrações 

 Capítulo VI – Das sanções 
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TÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 Capítulo I – Da adaptação 

Capítulo II – Das disposições aplicáveis às atuais prestadoras dos serviços de TV a 
Cabo, MMDS, DTH e TVA 

Seção I – Da não adaptação e das condições de permanência para os atuais 
prestadores dos serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA 

Seção II – Das prestadoras do Serviço TVA 

 Capítulo III – Das disposições finais 

 

ANEXO I  

Do Projeto Básico 

Do Projeto de Instalação 

 

ANEXO II 

Da Documentação Necessária ao Requerimento ou Transferências de Outorga 

Da Documentação Necessária à Transferência de Controle 

 

ANEXO III 

Do Requerimento de Licença de Funcionamento da Estação 

4.2.10.  Feitas estas considerações iniciais, passo diretamente ao exame do teor da proposta da 
SCM. 

DOS NOSSOS COMENTÁRIOS AO TEOR DA PROPOSTA 

4.2.11.  Organizarei meus comentários ao teor da proposta com base na Tabela 1 – Principais 
Temas a seguir, em que consolido os temas constantes do Informe nº 6/2011 e do 
Informe Complementar nº 7/2011 mencionados anteriormente, e, por consequência, os 
suscitados pela Procuradoria Federal Especializada. A tabela especifica o tema, resume 
seu objeto e indica os itens de cada Informe em que o tema é tratado. 

4.2.12.  No tocante à articulação do texto e à redação da minuta de regulamento, apresentarei 
aprimoramentos para alguns pontos, de forma a aproximá-los ainda mais aos preceitos 
da Lei Complementar nº 95, de 26/02/1998, que disciplinou a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis, bem como de atos de regulamentação expedidos por 
órgãos do Poder Executivo. 

4.2.13.  Em que pese os comentários estejam detalhados a seguir, todos os ajustes e 
aperfeiçoamentos feitos à minuta de regulamento da área técnica em decorrência desta 
relatoria, estão incorporados no Anexo I desta Análise, destacados com marcas de 
revisão de alteração. No Anexo II, encontra-se uma versão sem as marcas de revisão. 
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Tabela 1 – Principais Temas 

TEMA RESUMO 
INFORME 

Nº6/2011 

INFORME 

Nº7/2011 

1. Conceito do Serviço Definição do SeAC, suas características e 
aspectos de sua natureza jurídica. 

5.4.1 a 5.4.4 5.6.1 

2. Definições Definições e conceitos adotados no 
regulamento. 

5.4.5 a 5.4.6 5.5.1; 5.5.3; 
5.5.4; 5.5.9; 
5.7.2 

3. Redes e Unidade 
Receptora 
Decodificadora (URD) 

Delimitação da abrangência da rede da 
prestadora, compartilhamento de redes e 
elementos de rede, Unidade Receptora 
Decodificadora (URD). 

5.4.7 a 5.4.9 5.5.5 

4. Da Autorização E 
Regularidade perante a 
Anatel 

Autorização para exploração do SeAC, 
condições objetivas e subjetivas para a 
obtenção da outorga, comprovação de 
regularidade perante a Anatel e outros 
aspectos. 

5.4.10 a 
5.4.14 

5.5.6 

5. Da Extinção da 
Autorização 

Extinção da autorização de serviço e seus 
efeitos. 

- 5.5.11; 5.6.5 

6. Preços e Taxas Preço pela outorga do serviço, pelo uso de 
radiofrequência e de recursos de órbita. 

- 5.6.2 

7. Formalização da 
Autorização 

Instrumentos contratuais e de natureza 
normativa que formalizam e tornam 
exequível o direito à exploração do SeAC. 

5.4.15 - 

8. Área de Prestação de 
Serviço - APS e Área de 
Abrangência do 
Atendimento (AAA) 

Abrangência geográfica do objeto da outorga 
de serviço e da área do atendimento de 
estação de telecomunicação. 

5.4.16 a 
5.4.18 

5.6.3; 5.6.4 

9. Compromissos de 
Cobertura/Atendiment
o e Atendimento de 
Estabelecimentos 
Públicos ou de 
Utilidade Pública 

Compromissos de cobertura/atendimento, 
estrutura de mercado atual, programas 
governamentais e obrigatoriedade de 
atendimento de estabelecimentos públicos 
ou de utilidade pública. 

5.4.19 a 
5.4.25 

5.4.26 a 
5.4.35 

- 

10. Instalação de Estação, 
Licenciamento de 
Sistema e Projeto de 
Instalação 

Referência para o início da prestação 
comercial do serviço, procedimentos para a 
instalação e licenciamento de sistema na 
Anatel, apresentação de projeto de 
instalação e normas de engenharia. 

5.4.36 a 
5.4.40 

5.5.7; 5.5.9 

11. Transferência de 
Autorização e de 
Controle 

Procedimentos para formulação de pedidos 
de transferência de outorga ou de controle, 
exame pela Anatel, exigências à empresa 
cedente e efeitos da decisão, regularidade 
perante a Anatel. 

5.4.41 a 
5.4.44 

5.5.10; 5.7.5 
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TEMA RESUMO 
INFORME 

Nº6/2011 

INFORME 

Nº7/2011 

12. Autorização de Uso de 
Radiofrequencia 

Condições gerais para outorga de uso de 
radiofrequência para provimento do serviço. 

- - 

13. Condições Gerais da 
Prestação do Serviço 

Previsões gerais para a exploração do SeAC e 
relação com a LGT e com a Lei nº 12.485. 

5.4.45 a 
5.4.48 

- 

14. Canais de Programação 
de Distribuição 
Obrigatória e dispensa 
de carregamento 

Condições de fornecimento, recepção e 
distribuição de sinais e canais de 
programação de distribuição obrigatória 
(“must carry”); critérios de dispensa da 
obrigatoriedade de carregamento; condições 
técnicas e Canal Universitário. 

5.4.49 a 
5.4.74 

5.5.8; 5.6.6; 
5.7.6; 5.7.7; 
5.7.9 

15. Defesa da 
Concorrência  

Hipóteses para intervenção estatal em 
monopólios e segurança ao investidor. 

5.4.75 - 

16. Direitos e Obrigações 
da Prestadora 

Direitos e obrigações das Prestadoras, oferta 
conjunta de serviços (“combo”), venda 
casada, e outros aspectos. 

5.4.76 5.5.2; 5.7.3; 
5.7.8 

17. Direitos e Deveres dos 
Assinantes 

Direitos dos Assinantes do SeAC, já 
assegurados aos demais Serviço de TV por 
Assinatura em regulamentação específica e 
deveres. 

5.4.77 a 
5.4.82.2 

5.6.7;  

18. Infrações e Sanções Infrações ao regulamento e sujeição ao 
sancionamento administrativo. 

5.4.83 a 
5.4.85 

5.6.8 

19. Disposições aplicáveis 
às Outorgas vigentes e 
Disposições Finais e 
Transitórias 

Transição do marco regulatório atual ao novo 
regime estabelecido na Lei nº 12.485; 
adaptação de outorgas, regulamentação da 
Ancine e vigência de contratos e termos 
anteriores. 

5.4.86 a 
5.4.101 

5.5.12 a 
5.5.14 

20. Sobreposição de 
outorgas no período de 
adaptação ao SeAC 

Viabilidade de sobreposição de outorgas 
oriundas do processo de adaptação de 
instrumentos contratuais para o SeAC. 

- 5.8 

21. Conveniência e 
oportunidade de 
arquivamento de 
outros processos 
normativos 

Conveniência e oportunidade de 
arquivamento de processos. normativos em 
andamento, afetados pela presente proposta 
de consulta pública. 

5.5 a 5.5.1.2 5.5.15 e 5.10 

22. Compartilhamento de 
Ganhos (novo art. 86 
LGT) 

Condicionamentos à prestação de outros 
serviços de telecomunicações diretamente 
por Concessionária de STFC. 

- 5.6.9 

23. Suspensão de prazos Suspensão de prazos legais em caso de 
necessidade de esclarecimentos essenciais 
ao prosseguimento da análise de pedidos à 
Anatel. 

- 5.7.4 
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4.2.14.  CONCEITO DO SERVIÇO 

4.2.14.1. Os arts. 2º a 5º da proposta trata de aspectos que, juntos, dão o contorno jurídico ao 
SeAC e descreve suas características técnicas. A definição do serviço, inscrita no art. 
3º, está alinhada com a definição da Lei nº 12.485 que, dentre outros pontos, optou 
por classificá-lo como serviço de interesse coletivo e prestado no regime privado. 
Nesta hipótese, a liberdade é a regra e as autorizações não podem ser negadas sem 
motivo relevante. 

4.2.14.2. Dentre outros aspectos, constou que a interação à escolha de conteúdo audiovisual 
(“interatividade” ) integra o SeAC, que o serviço é, para todos os efeitos, um Serviço 
de TV por Assinatura, e que ele é sucedâneo dos Serviços TVC, o MMDS, o DTH e 
o TVA. 

4.2.14.3. O Informe nº 7/2011 esclareceu que a definição do art. 3º não restringe a utilização 
de novas tecnologias na prestação do serviço e que, dessa forma, estaria incluso, por 
exemplo, o IPTV (IP Television), o qual envolve a transmissão de conteúdo 
multimídia por meio de redes gerenciadas. 

Sugestão do relator: 

Sugiro mover os arts. 3º e 4º, passando-os do “Capítulo I - Abrangência e Objetivos” 
para o “Título II – Das Características do Serviço”, visto ser o local mais apropriado 
para dispor sobre as características do SeAC. A medida segue padrão adotado na 
regulamentação de outros serviços de telecomunicações, como feito, por exemplo, no 
caso do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal - SMP, aprovado pela Res. nº 
477/2007. 

O caput do art. 4º deve ser excluído visto que a definição do termo “Comunicação 
Audiovisual de Acesso Condicionado”, mesmo sendo réplica da fixada na Lei nº 
12.485 (art. 2º, VI), não chegou a ser utilizada ao longo da proposta de regulamento. 
A única referência, ainda assim indireta, que poderia ser feita ao termo seria junto ao 
seu §1º, para o qual também se sugere a exclusão, pois o conteúdo nele inserto é 
redundante com o que já constava do antigo 3°. 

O §1º do art. 4º foi excluído visto que seu conteúdo é redundante com o que já 
constava do antigo art. 3º. 

Adicionalmente, sugere-se melhorias de redação em alguns dispositivos. 

4.2.15.  DEFINIÇÕES 

4.2.15.1. O Capítulo II – Das Definições incluiu definições já constantes da Lei de regência do 
serviço (a Lei n.º 12.485) e outras que visam a atender às necessidades do próprio 
regulamento, como por exemplo, Plano de Serviço e Prestação Comercial de 
Serviço. 

4.2.15.2. Além disso, adotou definições do PGMQ de Televisão por Assinatura (que se 
encontra em processo de revisão regulamentar, e que passará a ser denominado de 
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Regulamento de Gestão da Qualidade dos Serviços de TV por Assinatura, RGQ-
TVA), do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos 
Serviços de Televisão por Assinatura e de outros regulamentos específicos. 

Sugestão do relator: 

4.2.15.3. As definições de Controle, Controlada, Controladora, Coligada e Interferência 
Prejudicial foram excluídas, uma vez que são objeto de regulamentação específica, 
constituem definições consagradas ou não se revelaram essenciais à compreensão do 
texto. 

4.2.15.4. A definição de Prestação Comercial do Serviço, embora seja importante no texto, 
pois constitui referência para uma variedade de direitos e obrigações, encontrava-se 
repetida junto ao art. 23 (Capítulo IV – Da Instalação e Licenciamento do Sistema), 
contudo de forma bem mais detalhada e completa do que no art. 3º. Naquele capítulo, 
consta, inclusive, um rol taxativo de circunstâncias que, atendidas simultaneamente, 
delimitam o início da prestação comercial pela prestadora. Assim, a expressão foi 
excluída do Capítulo de Definições e mantida apenas no Capítulo IV – Da Instalação 
e Licenciamento do Sistema. 

4.2.15.5. A definição de Rede de Telecomunicações foi alterada para Rede de 
Telecomunicações ou Rede, uma vez que o termo Rede também é utilizado 
amplamente na proposta de regulamento. 

4.2.15.6. A definição de Produtora foi excluída, visto que não chegou a ser utilizada no texto. 
De qualquer forma seu conteúdo se encontra integralmente preservado, por ser 
expressão definida na Lei nº 12.485/2011. 

4.2.15.7. A definição de Área de Abrangência do Atendimento foi alterada pelas razões e 
fundamentos mencionadas no Item Área de Prestação de Serviço (APS) e Área de 
Abrangência do Atendimento (AAA) desta Análise. 

4.2.16.  REDES E UNIDADE RECEPTORA DECODIFICADORA (URD) 

4.2.16.1. No Capítulo II – Das Redes é estabelecido que o SeAC pode ser prestado por meio 
de redes de telecomunicações que façam uso de quaisquer tecnologias apropriadas 
para o seu provimento, o que reforça a extensa abrangência do conceito de SeAC 
como mencionado. 

4.2.16.2. A proposta deixa claro o direito ao compartilhamento de redes ou elementos de rede 
da prestadora de SeAC e determina que os contratos de compartilhamento devem 
estar disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

4.2.16.3. Tendo em vista o fato de que, pela proposta, as Unidades Receptoras e 
Decodificadoras (URD) não constituem parte integrante da rede da prestadora, a 
regra de compartilhamento de redes não é aplicável a tais equipamentos. Quanto a 
este ponto, o Informe nº 6/2011 explica o seguinte: 
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“5.4.9. A proposta de não incluir a URD como parte integrante da rede busca 
possibilitar um maior incentivo à disponibilização desse tipo de equipamento no 
mercado varejista. Assim, é fundamental esclarecer que tal medida visa incentivar 
que modelos de URD (que) sejam de propriedade do assinante do serviço possam ser 
adotados, o que não ocorreria caso a URD fosse parte integrante da rede da 
prestadora. Pressupõe-se que a venda no varejo poderia trazer vantagens aos 
consumidores tanto em preço como em diversificação na oferta de equipamentos e 
serviços associados.” 

Sugestão do relator: 

4.2.16.4. Compartilho do entendimento da SCM de que a venda de URDs no varejo poderia 
trazer vantagens aos consumidores. Afinal, robustece o direito à liberdade de escolha 
do consumidor, objeto da Lei n° 8.078/1990 (CDC), que poderá utilzar o 
decodificador oferecido pela própria Prestadora de SeAC ou se utilizar de 
decodificador de sua propriedade. Trata-se, pois, de defesa de direito dos 
consumidores. 

4.2.16.5. A medida ora proposta pela área técnica está, inclusive, em consonância com a 
adotada pela Anatel quando da submissão da proposta de Plano Geral de Metas de 
Competição (PGMC) aos comentários do público em geral por meio da Consulta 
Pública n.º 41, de 25 de julho de 2011. 

4.2.16.6. No PGMC, que tem como finalidade disciplinar a concorrência entre os prestadores 
de serviços em mercados competitivos e não competitivos, foi estabelecida regra que 
assegurasse a habilitação de conversores/decodificadores de sinal disponíveis no 
mercado varejista, conforme demonstra o art. 35 daquela consulta pública: 

“Art. 35. O Grupo com PMS em Mercado Relevante de oferta de TV por 
Assinatura deverá permitir a habilitação em sua rede de Unidade Receptora e 
Decodificadora (URD) do assinante padronizada, não exclusiva e disponível no 
mercado varejista.” 

4.2.16.7. Considerando a clareza ao tratar deste ponto, transcrevo trecho da Análise n.º 
488/2011-GCJR, de 15/07/2011, da lavra do Conselheiro João Batista de Souza 
Rezende, que subsidiou a decisão do Conselho Diretor de encaminhar a proposta de 
PGMC à consulta pública: 

“3.3.1. DO MERCADO DE OFERTA DE TV POR ASSINATURA 

(...) 

Ainda, considero fundamental que esteja prevista a vedação à prática de obrigação 
aos consumidores para adquirirem aparelho decodificador para o ponto extra 
exclusivamente das operadoras de TV por Assinatura. 

Tal medida é necessária tendo em vista que a restrição das empresas de TV por 
Assinatura no que diz respeito ao fornecimento do decodificador, vedando a 
terceiros a possibilidade de também fornecê-lo, constitui monopólio, prática 
fortemente combatida em virtude da abusividade do fornecedor único no que se 
refere à cobrança de preços do produto colocado à disposição. 
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Entretanto, destaco que tal medida deveria ser aplicada a todos os prestadores de 
serviços de TV por Assinatura, e não somente aos Grupos detentores de PMS, uma 
vez que a vedação dessa conduta não só tem objetivos de promoção da competição, 
mas também de defesa dos direitos dos usuários. 

Por outro lado, tendo em vista que o PGMC se propõe a estabelecer medidas 
regulatórias assimétricas baseadas em PMS, proponho que tal medida seja prevista 
nos regulamentos dos serviços de TV por Assinatura, mas sugiro também que tal 
vedação já esteja prevista no PGMC para os Grupos detentores de PMS na oferta de 
TV por assinatura.” 

4.2.16.8. A possibilidade de uso de decodificadores que não estejam vinculados a nenhuma 
prestadora especificamente pode facilitar a mudança de Prestadora pelo Assinante, a 
depender de seu interesse. A meu ver, sendo esse o objetivo da Anatel, o assunto 
deve estar explicitado na presente proposta de Regulamento de SeAC, a fim de 
receber os comentários e contribuições da sociedade em consulta pública. 

4.2.16.9. De toda forma, a fim de levar em consideração a variedade de modelos e 
características de equipamentos decodificadores existentes atualmente, vejo como 
fundamental que o Assinante esteja ciente das características das URDs que são 
compatíveis com a rede da Prestadora com quem deseja se vincular. Importante 
ressaltar que este último ponto já se encontra assegurado pelo art. 82, I da proposta: 

Art. 82. Constituem obrigações da prestadora do serviço, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável: 

I - tornar disponíveis ao assinante informações sobre características e especificações 
técnicas da Unidade Receptora Decodificadora do Assinante, necessárias à sua 
conexão com a rede; 

4.2.16.10. Dessa forma, sugiro incluir novo dispositivo, com redação que, em sua parte final, 
aponta para o previsto no art. 82, inciso I: 

Art. 85.  É vedado à prestadora restringir a habilitação em sua rede de Unidade 
Receptora e Decodificadora do Assinante de propriedade do assinante, disponível no 
mercado varejista, observado o dever de informação do inciso I do art. 82. 

4.2.17.  DA AUTORIZAÇÃO 

4.2.17.1. No Título III – Das Autorizações, Capítulo I – Da Autorização para a Prestação do 
Serviço, constou que a prestação do SeAC depende de aprovação da Anatel, a título 
oneroso e por prazo indeterminado, por meio da expedição de Ato administrativo 
específico. 

4.2.17.2. A outorga de autorização do SeAC está condicionada à não detenção de outorgas 
para os serviços de TV por Assinatura pela Interessada ou por suas controladas, 
controladoras ou coligadas, e será expedida caso atenda as condições objetivas e 
subjetivas fixadas em lei e no regulamento. 

4.2.17.3. Como uma das condições subjetivas para a obtenção da outorga, a proposta sugeriu a 
comprovação de situação de regularidade perante a Anatel, a ser observada nos 
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termos dos arts. 16 e parágrafo único e da alínea “e” do inciso IV do art. 1° do Anexo 
II do regulamento: 

ANEXO II 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO REQUERIMENTO OU 
TRANSFERÊNCIA DE OUTORGA 

IV – Regularidade fiscal: 

a) prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual municipal e distrital, se 
houver, relativo à sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto da outorga; 

c) certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e 
Distrital, se for o caso, da sede da entidade, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) prova da regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de regularidade com a Anatel, consistente em: 

e.1) comprovação de regularidade fiscal perante a Anatel, abrangendo créditos 
tributários e não tributários, constituídos de forma definitiva, mesmo que não tenha 
havido inscrição em dívida ativa ou no Cadin;  

e.2) não tenha tido outorga de serviço de telecomunicações extinta, por meio de 
caducidade, há, pelo menos, 2 (dois) anos.  

4.2.17.4. Pelo texto sugerido, para que o empreendedor interessado no SeAC obtenha a 
respectiva autorização da Anatel, terá que apresentar comprovação, à própria Anatel, 
de que está regular com a Anatel. 

4.2.17.5. Contudo, não me parece que o procedimento tenha se revelado o mais apropriado. 
Afinal, não faz sentido ter que apresentar comprovação de regularidade fiscal com a 
Anatel, sendo que é a própria Anatel o agente que pode emitir a comprovação de 
regularidade e é o único que detém a informação. 

4.2.17.6. Entendo que exigir do agente empreendedor um documento ou informação 
disponível na própria Anatel é medida que se deve evitar a todo custo, cabendo à 
Administração, dentro de suas possibilidades e limitações, optar por soluções mais 
próximas às diretrizes constantes no Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009, que 
dispôs sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão e instituiu a 
“Carta de Serviços ao Cidadão”, dentre outras providências. 

4.2.17.7. A idéia central do decreto é reduzir ou eliminar procedimentos desnecessários e 
supérfluos e organizar a administração federal para agir de forma integrada e 
sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos que digam respeito ao 
Governo Federal. 
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4.2.17.8. Muito embora os art. 1° e 2° do Decreto objetivem a redução de formalidades para o 
cidadão comum, e não especificamente para pessoas jurídicas, acredito que a 
utilização analógica, quando possível, se revela salutar: 

Art. 1° Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes 
diretrizes nas relações entre si e com o cidadão: (...) 

III - atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e 
documentos comprobatórios de regularidade; 

(...) 

Art. 2° Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de 
documentos comprobatórios de regularidade de situação do cidadão, atestados, 
certidões ou outros documentos comprobatórios que constem em base de dados 
oficial da administração pública federal deverão obtê-los diretamente do respectivo 
órgão ou entidade.  

Parágrafo único.  Exclui-se da aplicação do disposto no caput: 

I - comprovação de antecedentes criminais; 

II - informações sobre pessoa jurídica; e 

III - situações expressamente previstas em lei. 

Sugestão do Relator: 

4.2.17.9. Alterar a redação do parágrafo único do art. 16 e excluir o item “e” e subitens “e1” e 
“e2” do art. 1° do Anexo II da proposta de regulamento, nos seguintes termos, com 
vistas a reduzir a formalidade e facilitar a obtenção de outorga para prestação do 
SeAC ao agente empreendedor interessado. O parágrafo unido passaria a ter a 
seguinte nova redação: 

Art. 16 (...) 

Parágrafo único. A Anatel verificará, para efeitos de comprovação de regularidade 
perante a Agências para obtenção de autorização do serviço, os seguintes aspectos: 

I – regularidade nos pagamentos relativos a créditos tributários e não tributários, 
constituídos de forma definitiva, mesmo que não tenha havido inscrição em dívida 
ativa ou no Cadin; 

II – não possuir outorga de serviço de telecomunicações extinta, por meio de 
caducidade, há pelo menos 2 (dois) anos. 

4.2.17.10. De forma similar, sugiro alterar a redação do §3° do art. 36, que trata do mesmo 
aspecto, porém no tocante às transferências de outorga e controle. Ver proposta no 
Item Transferência de Autorização e de Controle desta Análise. 

4.2.17.11. Sugere-se melhoria de redação de outros dispositivos neste Capítulo. Além disso, 
ajustar o texto do caput do art. 10 e seu parágrafo único, tornando-os um único 
dispositivo para melhor compreensão (ver Item Preços e Taxas desta Análise). 
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4.2.18.  DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

4.2.18.1. Quanto a este ponto, a Proposta esclareceu, dentre outros, que a outorga para a 
exploração do SeAC não está sujeita a termo final e que a outorga poderá vir a ser 
extinta por meio de caducidade, decaimento, renúncia ou anulação, observando-se o 
disposto nos artigos 138 a 144 da LGT. Em que pese a referência explícita, e bastante 
apropriada, aos artigos da LGT, percebe-se que o texto deixou de incluir como uma 
das formas possíveis de extinção da outorga a modalidade “cassação”, que também 
é prevista naquela lei. Senão vejamos: 

Seção II 

Da extinção 

“Art. 138. A autorização de serviço de telecomunicações não terá sua vigência 
sujeita a termo final, extinguindo-se somente por cassação, caducidade, decaimento, 
renúncia ou anulação. 

Art. 139. Quando houver perda das condições indispensáveis à expedição ou 
manutenção da autorização, a Agência poderá extingui-la mediante ato de cassação. 

Parágrafo único. Importará em cassação da autorização do serviço a extinção da 
autorização de uso da radiofreqüência respectiva.” 

Sugestão do relator: 

4.2.18.2. Alterar a redação do artigo 55, constante do Capítulo VII  – Da Extinção da 
Autorização, do Título IV de forma a contemplar a modalidade de cassação, prevista 
explicitamente na LGT. 

4.2.19.  PREÇOS E TAXAS 

4.2.19.1. A minuta em análise prevê em seus arts. 10 e 12 o que se segue: 

Art. 10. A prestação do serviço depende de prévia autorização da Anatel. 

Parágrafo único. A autorização para prestação do serviço será expedida a título 
oneroso e por prazo indeterminado, nos termos a serem estabelecidos em Ato 
específico da Anatel. 

[...] 

Art. 12. A Anatel estabelecerá o valor a ser pago pela autorização e as condições de 
seu pagamento. 

Parágrafo único. O preço a ser pago pela autorização do serviço não inclui o preço 
público pelo direito de uso de radiofrequências. 

4.2.19.2. No mesmo sentido, a partir de sugestão da PFE-Anatel de inserir a menção aos 
valores a serem pagos pelo uso de satélite, a Área Técnica acresceu, por meio de seu 
Informe nº 7/2011, entendimento de que não haveria necessidade de definir preços 
para a utilização de satélite, pelo fato de o prestador de serviço de telecomunicações 
via satélite contratar de terceiros (detentores de direito de exploração de satélite para 
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transporte de sinais de telecomunicações) a capacidade necessária para a prestação 
do serviço.  

4.2.19.3. Optou, assim, pelo não acolhimento da sugestão tendo em vista que a disputa pelo 
uso de recursos de órbita associados a satélites de terceiros ocorre no âmbito privado, 
sujeitando-se às leis do mercado e com incentivos comerciais para a adoção de 
rearranjos técnicos e compartilhamento da infraestrutura dos satélites pelos 
prestadores. 

Sugestões do Relator 

4.2.19.4. Entendo plausível o posicionamento do setor técnico quanto à desnecessidade de 
referências explícitas acerca de preços pelo uso satelital. De outro lado, creio 
adequados alguns acréscimos redacionais aos dispositivos mencionados. 

4.2.19.5. Primeiramente, a fim de garantir maior objetividade e consistência ao art. 10 da 
minuta, é possível que seus caput e parágrafo único sejam unificados, sem perda de 
sentido, da forma a seguir: 

Art. 10. A prestação do SeAC depende de prévia autorização da Anatel, a ser 
expedida a título oneroso e por prazo indeterminado, nos termos estabelecidos em 
Ato específico. 

4.2.19.6. Do mesmo modo, é possível realizar melhorias na redação do art. 12 com o intuito de 
evitar o uso desnecessário do tempo verbal futuro, o que poderia dar margem ao 
entendimento de ausência de preço, indeterminado. Além disso, a vinculação 
expressa do valor a ser pago e suas condições à regulamentação específica garante 
que o instrumento que define o preço tem caráter normativo, nos moldes do 
Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços 
de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite (PPDESS), aprovado 
pela Resolução nº 386, de 03/11/2004, utilizado para todos os demais serviços de 
telecomunicações. 

4.2.19.7. Dessa forma, propõe-se a seguinte redação ao dispositivo em comento: 

Art. 12. O valor a ser pago pela autorização e as condições de seu pagamento são 
estabelecidos em regulamentação específica. 

Parágrafo único. O preço pela autorização do serviço não inclui o preço público 
pelo direito de uso de radiofrequências. 

4.2.20.  FORMALIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

4.2.20.1. No que tange à assinatura do Termo de Autorização, a minuta em análise propõe 
prazo de 15 dias úteis a contar da convocação do interessado nos termos seguintes: 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
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Art. 19. A autorização será formalizada mediante assinatura de Termo de 
Autorização. 

§1 ºA convocação para assinatura do termo será feita por intermédio de aviso 
publicado no Diário Oficial da União ou qualquer outro meio de notificação que 
disponha de comprovante de recebimento. 

§2º O prazo para assinatura do Termo de Autorização será de 15 (quinze) dias úteis 
a contar da convocação, podendo haver uma única prorrogação, pelo mesmo 
período, mediante solicitação escrita. 

Sugestão do Relator 

4.2.20.2. Tendo em vista a intenção de ampliação do mercado de Serviço de Acesso 
Condicionado e, a partir de tal direcionamento, a facilitação da obtenção de outorga 
para efetiva prestação do serviço, sugere-se a alteração do prazo de 15 dias úteis para 
30 (trinta) dias corridos prorrogáveis uma única vez.  

4.2.20.3. Além disso, é de bom alvitre prever o que deve ocorrer caso o interessado não 
compareça para assinar o termo de autorização, sem prejuízo de eventual 
manifestação após o prazo regulamentar.  

4.2.20.4. Dessa forma, sugiro o acréscimo da expressão “sob pena de arquivamento” ao final 
do §2º acima citado com vistas a esclarecer a conseqüência em virtude do não 
comparecimento do interessado para a assinatura do referido documento. A medida 
facilita a gestão de documentação na Anatel, e, por outro lado, não impede o eventual 
desarquivamento dos autos, a depender do caso concreto. 

4.2.20.5. A redação do §2º do art. 19 da minuta, portanto, ultimaria da forma seguinte: 

Art. 19 [...] 

§2º O prazo para assinatura do Termo de Autorização será de 30 (trinta) dias a 
contar da convocação, podendo haver uma única prorrogação, pelo mesmo período, 
mediante solicitação escrita, sob pena de arquivamento. 

4.2.20.5. Nesse contexto, ressalto a elevada premência do encaminhamento e finalização 
do processo referente à minuta de Termo de Autorização para o SeAC, a fim de 
se aperfeiçoarem todos os instrumentos necessários à adequada adaptação de 
outorgas dos serviços de TV por Assinatura existentes para o SeAC, bem como para 
a expedição de outrogas a novas empresas. 

4.2.21.  ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (APS) E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 
ATENDIMENTO (AAA) 

4.2.21.1. A proposta oferecida pela área técnica se utiliza de dois conceitos importantes na 
organização do novo serviço de telecomunicações. Trata-se da Área de Prestação de 
Serviço (APS) e da Área de Abrangência do Atendimento, que foram assim definidos: 

Art. 5º Para os efeitos deste Regulamento, adotam-se as seguintes definições, além de 
outras adotadas pela LGT e pela Lei de regência do serviço: 
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I - Área de Prestação do Serviço (APS): área geográfica onde o serviço pode ser 
explorado; 

II - Área de Abrangência do Atendimento: área atendida ou a ser atendida pela 
prestadora por meio de determinada estação, indicada pela Interessada em seu 
Projeto Básico ou outros projetos apresentados a Agência, não podendo ser inferior 
a um município. 

4.2.21.2. A leitura do texto do regulamento permite verificar que ambos os conceitos servem 
de suporte aos comandos normativos constantes em vários outros dispositivos no 
regulamento. 

4.2.21.3. Nos casos envolvendo a APS, tais dispositivos no regulamento buscam esclarecer 
que a APS: (i) é um dos itens obrigatórios do Termo de Autorização e do Ato de 
prorrogação de radiofrequência; (ii)  corresponde aos limites da outorga e (iii)  será 
constituída por todo o território nacional, seja na hipótese de nova outorga, seja na 
hipótese de outorga resultante da adaptação de outorgas dos serviços de TV por 
Assinatura existentes (“migração” ). Além disso, o texto sugere que a Prestadora, em 
sua APS, deverá disponibilizar a seus Assinantes a programação das geradoras locais 
de seu município. 

4.2.21.4. Quanto à Área de Abrangência de Atendimento, tem-se que está vinculada, 
grosso modo, à área de operação de uma determinada Estação da rede da Prestadora. 
Logo, é informação obrigatória em qualquer operação de SeAC, independentemente 
da topologia de rede e plataforma tecnológica adotada. Fará parte do Projeto Básico a 
ser apresentado à Anatel quando do pedido de autorização de serviço, conforme 
condição objetiva exigida pela LGT, e integrará as bases de dados de Estações da 
Anatel. Pela proposta, a empresa interessada em prestar o SeAC deverá indicar em 
seu Projeto Básico as localidades que deverá atender inicialmente, apontando as 
estações que devem atender cada uma dessas localidades e a respectiva Área de 
Abrangência de Atendimento de cada estação (art. 22, parágrafo único, da proposta 
SCM). 

4.2.21.5. O Informe nº 7/2011 da área técnica traz esclarecimentos adicionais sobre os dois 
conceitos, nos seguintes termos: 

“Esclarece-se que a Área de Abrangência do Atendimento tem como objetivo 
delimitar tão somente o lócus de utilização de uma determinada estação. Não 
haveria, portanto, relação entre a Área de Prestação do Serviço (APS) e a Área de 
Abrangência de Atendimento. A primeira seria utilizada para definir o objeto da 
autorização para a prestação do serviço, a segunda, por sua vez, utilizada para o 
acompanhamento da implantação do serviço e para a dispensa do carregamento 
dos canais de programação de distribuição obrigatória (arts. 64 e 65 da proposta de 
Regulamento anexa a este Informe). 

Em outras palavras, a especificação da abrangência da estação possibilita 
determinar se a prestação do serviço, por meio de uma determinada estação, é de 
âmbito local, regional ou nacional. Dessa forma, a Agência pode definir o rol de 
canais de programação de distribuição obrigatória que devem ser distribuídos, de 
acordo com uma análise de viabilidade técnica ou econômica de cada uma das 
estações.  
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Dessa maneira, não caberia a proposta da d. Procuradoria no sentido de se expandir 
as Áreas de Abrangência de Atendimento, pois para cada estação estará associada a 
maior abrangência tecnicamente possível. Para que o prestador atenda novas 
localidades, basta que implemente novas estações, informe a abrangência das 
novas estações e obtenha as licenças de funcionamento requeridas. 

4.2.21.6. Repassados estes esclarecimentos sobre os conceitos de Área de Prestação do 
Serviço e de Área de Abrangência do Atendimento, verifica-se que, por meio deles, 
delimita-se a abrangência da outorga (igual ao território nacional, sempre) e opera-se 
o acompanhamento da implantação do serviço (onde há SeAC disponível no Brasil, 
quando foi ativado o serviço, etc.) e a análise de dispensa de carregamento de canais 
de programação de distribuição obrigatória (“must carry”). 

4.2.21.7. A proposta buscou conciliar questão consideravelmente complexa, qual seja, a de 
compatibilizar as diferentes abrangências geográficas de outorgas em um ambiente 
de vários tipos de plataformas tecnológicas, como ocorre nos Serviços DTH, Cabo, 
MMDS e TVA, a abrangência geográfica associada à obrigações de “must carry”  e a 
granularidade geográfica que faça sentido a estudos e avaliações de mercado pela 
Anatel (o acompanhamento). 

4.2.21.8. Em que pese o trabalho criterioso da área técnica em resolver a questão, entendo que 
a redação de alguns dispositivos poderia ser aperfeiçoada, de forma a melhor atender 
os objetivos perseguidos na construção técnico-regulatória. 

4.2.21.9. É que a leitura isolada da definição de Área de Abrangência do Atendimento (AAA) 
dá margem à interpretação indesejável de que tal área não poderá ser, em nenhuma 
hipótese, menor do que um município. Se assim o fosse, inviabilizaria modelos de 
negócio que não se comprometessem a atender, por completo, toda a área geográfica 
de um município. Além disso, induziria que as AAA poderiam ser apenas múltiplos 
inteiros de um município (1, 2, 3 municípios e assim por diante, e nunca uma fração 
deste). Porém, se nos casos de Autorizações de STFC e de SCM, por exemplo, 
ambos prestados em regime privado, não é exigido o atendimento de todo o território 
municipal, o que significa aceitar modelos de negócio variados, porque razão obrigá-
lo no SeAC? Conforme visto, não parece ser esta a intenção manifesta no Informe nº 
7/2011 da área técnica. 

4.2.21.10. O aprimoramento do tema pode ser feito junto à (i) definição de Área de 
Abrangência do Atendimento; (ii)  às condições gerais de prestação do serviço e seu 
vínculo com o que estiver contido no Projeto Básico e no Projeto de Instalação da 
Prestadora; (iii)  aos critérios de análise para dispensa de obrigatoriedade de 
carregamento de canais de programação obrigatórios; (iv) à definição dos dados que 
devem constar do Projeto Básico e (v) à definição dos dados que devem constar do 
Projeto de Instalação.  

4.2.21.11. Assim, sugiro as seguintes alterações combinadas no corpo do regulamento e em seu 
Anexo I: 

Art. 5º. Para os efeitos deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições (...): 
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II - Área de Abrangência do Atendimento: área atendida ou a ser atendida pela 
prestadora por meio de determinada estação, indicada pela Interessada em seu 
Projeto Básico ou outros projetos apresentados a Agência, não podendo ser inferior 
a um município. 

Art. 57. O serviço deve ser prestado em condições não discriminatórias, não podendo 
a prestadora recusar o acesso, dentro das Áreas de Abrangência do Atendimento das 
estações informadas nos projetos apresentados à Agência, a todos que o solicitarem, 
desde que tecnicamente possível, observados os projetos dispostos no Anexo I. 

Art. 64. Na análise para a dispensa da obrigação de distribuição dos canais de 
programação de distribuição obrigatória, conforme o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 
32 da Lei de regência do serviço, a Agência avaliará a Área de Abrangência do 
Atendimento de cada estação da prestadora e observará aos seguintes princípios: 

I- Para fins da análise de que trata o caput, as Áreas de Abrangência do Atendimento 
a abrangência mínima e máxima de cada estação serão consideradas como um 
município e todo o território nacional, respectivamente; 

 

ANEXO I 

 DO PROJETO BÁSICO 

Art. 1º. O Projeto Básico integrará o Termo de Autorização e deverá conter, no 
mínimo: 

(...) 

II - Indicação de cada estação que a prestadora pretende implementar inicialmente e, 
suas respectivas Áreas de Abrangência do Atendimento e os municípios 
contemplados por cada uma das estações; 

DO PROJETO DE INSTALAÇÃO 

Art. 2º. O Projeto de Instalação, elaborado sob responsabilidade de engenheiro 
habilitado, deverá conter, no mínimo: 

(...) 

III - Plantas, em escala adequada, fornecidas por meio de sistema informatizado 
designado pela Agência ou na falta deste em papel, indicando a localização de cada 
estação e os limites das respectivas Áreas de Abrangência do Atendimento em cada 
um dos municípios contemplados no art. 1º, Inciso II , da Rede de Transporte de 
Telecomunicações, quando esta for utilizada; 

Parágrafo único. Para fins de acompanhamento da Anatel serão considerados os 
municípios contemplados no art. 1º, Inciso II, indicados pela Interessada. 
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4.2.22.  COMPROMISSOS DE COBERTURA/ATENDIMENTO E ATENDIMENTO  DE 
ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS OU DE UTILIDADE PÚBLICA 

4.2.22.1. A área técnica examinou a possibilidade de imposição de obrigações de cobertura e 
atendimento ao novo serviço de telecomunicações, tendo como referência a 
quantidade de Assinantes, a classificação das empresas em relação ao Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, conforme Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e fez ponderações sobre a 
detenção de Poder de Mercado Significativo (PMS) por alguns grupos econômicos. 

4.2.22.2. Em seu Informe n° 6/2011, a SCM afirma o seguinte: 

5.4.20. As análises do mercado de TV por assinatura demonstraram que a grande 
maioria das prestadoras desses serviços atende menos de 50.000 assinantes. Do total 
de 312 prestadoras de MMDS e TVC analisadas, 294, ou seja, 94% possuem menos 
de 50 mil assinantes. Contudo, o cenário é bastante distinto em relação às 
prestadoras de DTH. Das 9 operadoras em serviço, 6 possuem base de assinantes 
acima de 50 mil. Das demais, uma iniciou seus serviços ainda nesse ano, a DTH 
Family, outra, a DTHi, vem seguidamente perdendo assinantes e a última, a 
DTCOM, oferece um serviço diferenciado de TV por Assinatura para clientes 
corporativos, com base na transmissão de cursos à distância. 

5.4.21. Com relação à receita operacional bruta anual (ROB) estimada, muitas 
prestadoras ultrapassam o limite de R$ 240 mil estabelecido pelo referido Estatuto 
para classificar empresa de porte micro e de R$ 2,4 milhões para pequena empresa, 
principalmente se for considerada a perspectiva de oferta conjunta de serviços de TV 
por assinatura, banda larga e telefonia fixa ou móvel sob um único CNPJ. Maior 
número de empresas não se enquadraria nessa situação se fossem levadas em 
consideração as prováveis expansões da base de assinantes nas áreas de prestação 
de serviço atualmente outorgadas e da ampliação do número de áreas, em face da 
liberação de novas outorgas. Verifica-se que das 312 prestadoras de MMDS e TVC, 
45% têm ROB menor do que R$ 2,4 milhões, enquanto que das 9 prestadoras de 
DTH, 7 possuem ROB maior do que R$ 2,4 milhões. 

5.4.22. Ademais, grande parte das prestadoras de micro e pequeno porte são, na 
realidade, empresas pertencentes a grupos econômicos de grande relevância no setor 
de telecomunicações, sobretudo Sky, Oi, Net, Embratel e Telefônica. 

5.4.23. Menciona-se que o Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE demonstra que 41,3 milhões de domicílios, 
acomodando aproximadamente 136 milhões de habitantes, estão concentrados em 
888 municípios e distribuídos pelo país da seguinte maneira: 68 municípios possuem 
mais de 100 mil domicílios, 93 municípios possuem entre 50 mil e 100 mil domicílios, 
113 municípios possuem entre 30 mil e 50 mil domicílios, 154 municípios possuem 
entre 20 mil e 30 mil domicílios e 460 municípios possuem entre 10 mil e 20 mil 
domicílios, e 4.677 municípios com menos do que 10 mil domicílios por município. 

5.4.24. Destaca-se que o SeAC permite que qualquer plataforma ou combinação de 
plataformas de telecomunicações possa ser utilizada na oferta do serviço. E, 
portanto, diante desse quadro, empresas pequenas, médias e grandes podem prestar 
o serviço considerando tanto o perfil socioeconômico da população, a concentração 
populacional, os ganhos de escala e escopo na oferta conjunta de serviços por uma 
mesma plataforma e a dimensão da área a ser atendida, quanto também suas 
respectivas capacidades financeiras e de recursos humanos. 
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4.2.22.3. E concluiu, em face dessas análises e diante da possibilidade de oferta de serviços de 
TV por Assinatura por combinação de plataformas sob uma mesma licença, pela não 
pertinência na imposição de metas de cobertura. 

4.2.22.4. No entanto, além de metas de cobertura, a área técnica avaliou obrigações de 
atendimento a estabelecimentos públicos ou de utilidade pública contidos na área 
urbana de cada Área de Abrangência do Atendimento das estações que a interessada 
implementar, tais como universidades, escolas de ensino fundamental, médio e 
profissionalizante, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde. 

4.2.22.5. A partir de uma análise do mercado de TV por Assinatura, constatou que alguns 
prestadores têm elevada participação de mercado em diversos municípios. Além 
disso, alguns desses prestadores preenchiam os demais requisitos estipulados no 
Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) para detenção de Poder de Mercado 
Significativo (PMS), apesar de essa análise poder ainda ser revista no processo de 
edição do PGMC, submetido à Consulta Pública n.º 41, de 25 de julho de 2011. E 
ponderou o seguinte: 

“5.4.28. O SeAC inova ao permitir que os serviços de televisão por Assinatura 
possam ser prestados por qualquer combinação de plataformas sob uma mesma 
Autorização, possibilitando, portanto, que os investimentos em rede possam ser 
otimizados em função da densidade de domicílios na Área de Prestação de Serviço. 

5.4.29. Não é usual no mercado brasileiro que empresas ofertem em uma área de 
prestação serviços que combinem diversas tecnologias de televisão por assinatura, 
de maneira a aproveitar sinergias. Adicionalmente, as poucas operações que 
combinam TV a Cabo e MMDS provavelmente serão reavaliadas em consequência 
das novas destinações estabelecidas para a faixa de 2.500 MHz a 2.690MHz. 

5.4.30. Adicionalmente, a adaptação das atuais outorgas para o SeAC deve tomar 
algum tempo, assim como prováveis transferências de controle societário. Portanto, 
estima-se que uma revisão consistente das análises de mercado abrangendo as 
empresas prestadoras do SeAC, operando sob as novas condições da 
regulamentação, provavelmente, vá ocorrer apenas no médio prazo. 

5.4.31. No momento em que a regulamentação remove restrições ao uso de 
plataformas tecnológicas combinadas para a oferta de serviços em uma mesma área, 
a utilização de medidas assimétricas para prestadoras com PMS no mercado de TV 
por Assinatura poderia conduzir a distorções nas decisões de investimento das 
empresas e no estabelecimento de ofertas de maior eficiência tecno-econômica. 

5.4.32. Nesse sentido, nesse momento, em observância ao comando legal (art. 128 
da LGT) de mínima intervenção na vida privada na imposição de condicionamentos 
administrativos ao direito de exploração de serviço no regime privado, não estão 
sendo propostos compromissos aos prestadores do novo serviço. 

Lei Geral de Telecomunicações 

Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das 
diversas modalidades de serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos ou 
sujeições, a Agência observará a exigência de mínima intervenção na vida privada, 
assegurando que: 
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I - a liberdade será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e 
interferências do Poder Público; 

II - nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante; 

III - os condicionamentos deverão ter vínculos, tanto de necessidade como de 
adequação, com finalidades públicas específicas e relevantes; 

IV - o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional à 
privação que ele impuser; 

V - haverá relação de equilíbrio entre os deveres impostos às prestadoras e os 
direitos a elas reconhecidos. 

4.2.22.6. No entanto, entendeu a área técnica que eventual imposição de obrigações orientadas 
para interesses da coletividade, nos termos do art. 135 da LGT, permitiria expandir 
programas governamentais em setores como educação e saúde, via qualquer 
plataforma de telecomunicações, e estimular a expansão de redes, o que poderia ser 
objeto de políticas públicas que serão observadas pela Anatel. Para tanto, aplicar-se-
ia o disposto no art. 135 da LGT: 

Art. 135. A Agência poderá, excepcionalmente, em face de relevantes razões de 
caráter coletivo, condicionar a expedição de autorização à aceitação, pelo 
interessado, de compromissos de interesse da coletividade. 

4.2.22.7. Ainda nessa linha, entendeu oportuno alertar que “em decorrência da característica 
de neutralidade tecnológica do novo serviço surgem dificuldades para a imposição 
de compromissos de construção de redes com utilização de tecnologia específica, 
por exemplo, com redes de TV a Cabo”. 

4.2.22.8. Ainda assim, o Informe n° 6/2011, considerando que o SeAC é um serviço de 
interesse coletivo, propôs a obrigatoriedade de atendimento aos pedidos apresentados 
por estabelecimentos públicos ou de utilidade pública, a título oneroso, na área 
urbana das Áreas de Abrangência de Atendimento de suas Estações. 

4.2.22.9. Do que se verifica, as ponderações daquela área técnica culminaram na inclusão de 
vários dispositivos na proposta de regulamento a respeito da obtenção de outorga de 
serviço, da obtenção de outorga de radiofreqüência, da transferência de autorização 
do serviço ou da transferência de controle. São eles: 

Art. 17. Além das condições objetivas e subjetivas definidas na LGT, a Anatel poderá 
estabelecer outros condicionamentos para a obtenção, transferência de autorizações 
do serviço ou transferência de controle, visando promover e propiciar competição 
efetiva e impedir a concentração econômica no mercado. 

Art. 35. Dependem de prévia anuência da Anatel a operação que resultar em 
transferência da outorga ou do controle societário. 

(...) 

§2° A anuência poderá ser concedida se a medida não for prejudicial à competição, 
não colocar em risco a prestação do serviço e a execução dos compromissos 
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assumidos, observados as normas gerais de proteção à ordem econômica e o 
disposto na LGT. 

Art. 50. A Agência poderá, em face de relevantes razões de caráter coletivo, 
condicionar a expedição de autorização de uso de radiofreqüências à aceitação, pela 
Interessada, de compromissos de interesse da coletividade. 

Art. 57 (...) Parágrafo único. A prestadora não poderá recusar atendimento aos 
estabelecimentos públicos ou de utilidade pública contidos na área urbana das Áreas 
de Abrangência do Atendimento de suas estações, tais como bibliotecas, museus, 
hospitais e postos de saúde, desde que haja solicitação expressa dos responsáveis 
pelas instituições públicas envolvidas. 

Art. 93 (...) § 10. As prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA que 
adaptarem seus instrumentos de outorga deverão se comprometer a adimplir as 
obrigações assumidas em suas atuais outorgas, em cada Área de Prestação do 
Serviço, nos prazos previstos nos respectivos instrumentos de outorga, no que não 
conflitar com a Lei do SeAC.  

4.2.22.10. Nesses termos, diante do exposto pela área técnica, e considerando que: 

a) nos termos da Lei n° 12.485, a comunicação audiovisual de acesso condicionado 
é guiada pela liberdade de iniciativa e mínima intervenção da administração 
pública, sendo o SeAC serviço prestado em regime privado; 

b) a Prestadora do SeAC tem liberdade na escolha das soluções tecnológicas a 
serem empregadas em sua rede de telecomunicações, desde que apropriadas à 
execução do serviço; 

c) em decorrência da característica de neutralidade tecnológica do SeAC surgem 
dificuldades para a imposição de compromissos de construção de redes com 
utilização de tecnologia específica; 

d) a Anatel, quando da análise de pedidos de transferências de outorga ou de 
controle societário envolvendo prestadoras de serviços de telecomunicações, 
somente poderá anuir previamente com operações que não forem prejudiciais à 
competição, não colocar em risco a prestação do serviço, nem a execução de 
compromissos assumidos; 

e) a Anatel pode, em face de relevantes razões de caráter coletivo, condicionar a 
expedição de autorização de uso de radiofreqüências à aceitação, pela 
Interessada, de compromissos de interesse da coletividade, como de praxe o tem 
feito nas licitações de espectro de radiofrequências; 

f) a Anatel está elaborando proposta de Edital de Licitação de espectro de 
radiofrequências da subfaixa de 2,5 GHz, faixa esta que se encontra destinada, 
além de outros serviços, à prestação do SeAC; 

g) a proposta da Anatel de Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), objeto 
da Consulta Pública n.º 41, de 25 de julho de 2011, trata, dentre outros aspectos, 
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de questões relevantes para o compartilhamento e expansão de redes de suporte 
a banda larga; 

h) a minuta de regulamento em exame sugeriu que as prestadoras dos Serviços de 
TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA que adaptarem seus instrumentos de outorga 
deverão se comprometer a adimplir as obrigações assumidas em suas atuais 
outorgas, naquilo que não conflitar com a Lei n° 12.485; 

i) a minuta de regulamento em exame estipulou que a Prestadora de SeAC não 
poderá recusar atendimento a estabelecimentos públicos ou de utilidade pública 
contidos na área urbana das Áreas de Abrangência do Atendimento de suas 
estações, tais como bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde; 

j) conforme o novo art. 86 da LGT, uma das condições para que a Concessionária 
possa vir a prestar diretamente outros serviços de telecomunicações é a garantia 
dos interesses dos usuários, mediante o compartilhamento de ganhos 
econômicos ou a transferência integral desses ganhos econômicos, nos estritos 
termos especificados naquela lei; 

k) não foram oferecidos ao Conselho Diretor estudos detalhados de viabilidade 
técnico-econômica demonstrativos da possibilidade de estabelecimento de metas 
de cobertura e abrangência que induzam o investimento em redes de 
telecomunicações de forma eficaz, sem prejudicar a atratividade do SeAC. 

4.2.22.11. Manifesto minha concordância com a proposta da área técnica, com ressalva à 
redação do parágrafo único do art. 57, nos termos a seguir. 

Sugestão do Relator: 

4.2.22.12. A medida prevista no parágrafo único do art. 57 parece-me apropriada. Todavia, a 
fim de se garantir segurança à interpretação a ser dada ao dispositivo, ainda que já 
conste previsão em seu caput, aventa-se o acréscimo de que seu cumprimento 
também dependerá expressamente de viabilidade técnica: 

Art. 57 [...] 

Parágrafo único. A prestadora não poderá recusar atendimento aos 
estabelecimentos públicos ou de utilidade pública contidos na área urbana das 
Áreas de Abrangência do Atendimento de suas estações, tais como universidades, 
escolas de ensino fundamental, médio e profissionalizante, bibliotecas, museus, 
hospitais e postos de saúde, desde que haja viabilidade técnica e solicitação 
expressa dos responsáveis pelas instituições públicas envolvidas. 

4.2.23.  INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE SISTEMA E P ROJETO 
DE INSTALAÇÃO 

4.2.23.1. O Capitulo IV do Título III da minuta refere-se ao assunto em epígrafe, 
pormenorizado nos arts. 23 a 34. Manifesto concordância com as disposições 
apresentadas e corroboro a relevância da definição da Prestação Comercial do 
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Serviço a fim de se estabelecer marco temporal para a contagem do prazo para o 
início da prestaçaõ do serviço como para outros direitos e obrigações da interessada. 

Sugestão do Relator 

4.2.23.2. Tendo em vista, todavia, que o artigo 23 detalha o termo em comento de forma mais 
detalhada, completa e até mesmo didática, torna-se desnecessária sua significação no 
Capítulo II - Das Definições, até porque o art. 5º, XXVI apenas repete as disposições 
do art. 23. Sugiro, portanto, a exclusão do citado inciso. 

4.2.24.  TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E DE CONTROLE 

4.2.24.1. O Capítulo V – Das Transferências do Título III – Das Autorizações prevê que toda 
e qualquer operação que resultar em transferência da autorização ou do controle 
societário depende de prévia anuência da Anatel. 

4.2.24.2. A aprovação só ocorrerá se a empresa adquirente, na hipótese de já ser ou ter sido 
prestadora de serviço de telecomunicações, estiver em situação regular perante a 
Anatel. A área técnica sustenta que, desta forma, evita-se que, por meio de 
transferência, determinada empresa consiga burlar as restrições e exigências 
impostas pela Lei de regência do Serviço e pela LGT. 

4.2.24.3. No art. 37 constou proposta de fixar que a transferência da outorga somente poderá 
ser efetuada após 3 (três) anos contados do início efetivo da prestação comercial do 
serviço. 

4.2.24.4. Além disso, a proposta aprimora a regulamentação existente sobre o tema ao 
explicitar que a anuência da operação de transferência se expira no prazo de 180 
(cento e oitenta dias) a partir da publicação do respectivo ato de aprovação, caso não 
se concretize a operação, o que, a meu ver se afigura conveniente e oportuno para 
fins de controle da Anatel. 

4.2.24.5. O Capítulo V do Título III da proposta faz referência também ao Regulamento para 
Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 101, de 4 de fevereiro de 
2009. Quanto a esse aspecto entendo oportuno fazer alguns comentários. 

4.2.24.6. A Lei nº 12.485/2011 dispõe acerca da comunicação audiovisual de acesso 
condicionado e enumera em seu art. 4º as atividades que a compõem:  

Art. 4º  São atividades da comunicação audiovisual de acesso condicionado:  

I - produção;  

II - programação;  

III - empacotamento;  

IV - distribuição.  
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4.2.24.7. Por sua vez, o parágrafo único1 do art. 29 da citada norma estabelece como uma das 
competências da Anatel a regulação dessa última atividade e define, em seu art. 2º, 
XXIII 2, o Serviço de Acesso Condicionado como serviço de telecomunicações de 
interesse coletivo.  

4.2.24.8. Diante disso, se coube à Anatel a regulamentação somente sobre essa atividade e se o 
SeAC é definido como serviço desse setor regulado, depreende-se que o segmento de 
distribuição coincide com o Serviço de Acesso Condicionado, sendo assim 
enquadrado como o único da comunicação audiovisual definido como  serviço de 
telecomunicações. 

4.2.24.9. Assim, é de se atentar que, apesar de as disposições legais referirem-se, regra geral, a 
toda a cadeia que compõe a comunicação audiovisual – envolvendo não somente a 
distribuição, mas também produção, programação e empacotamento, segmentos 
criados por lei –, a Anatel possui competência regulamentar somente sobre a 
atividade de distribuição, serviço de telecomunicações propriamente dito. 

4.2.24.10. Nesse contexto, no que tange à apuração de controle de prestadoras de serviços de 
telecomunicações, o art. 5º da Lei nº 12.485/2011 dispõe: 

Art. 5º  O controle ou a titularidade de participação superior a 50% (cinquenta por 
cento) do capital total e votante de empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo não poderá ser detido, direta, indiretamente 
ou por meio de empresa sob controle comum, por concessionárias e permissionárias 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens e por produtoras e programadoras com 
sede no Brasil, ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles serviços.  

§ 1º  O controle ou a titularidade de participação superior a 30% (trinta por cento) 
do capital total e votante de concessionárias e permissionárias de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens e de produtoras e programadoras com sede no Brasil não 
poderá ser detido, direta, indiretamente ou por meio de empresa sob controle 
comum, por prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, 
ficando vedado a estas explorar diretamente aqueles serviços.  

§ 2º  É facultado às concessionárias e permissionárias de radiodifusão sonora e de 
sons e imagens e a produtoras e programadoras com sede no Brasil, diretamente ou 
por meio de empresa sobre a qual detenham controle direto, indireto ou sob controle 
comum, prestar serviços de telecomunicações exclusivamente para concessionárias e 
permissionárias dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens ou 
transportar conteúdo audiovisual das produtoras ou programadoras com sede no 
Brasil para entrega às distribuidoras, desde que no âmbito da própria rede.  

                                                           
1 Art. 29.  A atividade de distribuição por meio do serviço de acesso condicionado é livre para empresas constituídas 
sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, sendo regida pelas disposições previstas nesta Lei, na Lei 
no 9.472, de 16 de julho de 1997, e na regulamentação editada pela Agência Nacional de Telecomunicações - 
Anatel.  
Parágrafo único.  A Anatel regulará e fiscalizará a atividade de distribuição.  
 

2 XXIII - Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime 
privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de 
conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo 
programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e 
protocolos de comunicação quaisquer.  
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§ 3º  É facultado às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de 
interesse coletivo, diretamente ou por meio de empresa sobre a qual detenham 
controle direto, indireto ou sob controle comum, controlar produtoras e 
programadoras com sede no Brasil que exerçam atividades exclusivamente 
destinadas à comercialização de produtos e serviços para o mercado internacional.  

4.2.24.11. A vigência temporal do dispositivo é regulada pelo art. 40 da Lei nº 12.485/2011, 
que determina incidência após um ano da promulgação legal, nos seguintes termos: 

Art. 40.  O art. 5º passa a viger 1 (um) ano após a promulgação desta Lei; o inciso I 
do caput do art. 20 passa a viger 4 (quatro) anos após a promulgação desta Lei; o 
art. 18 passa a viger 1 (um) ano após a promulgação desta Lei e os arts. 26 a 28 
produzirão efeitos a partir do ano seguinte à sua publicação.  

4.2.24.12. Diante da lógica legal estabelecida, percebe-se que o art. 5º define competências a 
serem observadas de acordo com o papel de cada entidade envolvida. Até porque os 
agentes afetados pelo comando do dispositivo em referência são prestadoras de 
serviços de telecomunicações, radiodifusores, produtoras e programadoras.  

4.2.24.13. Até então não havia vedação para controle entre empresas de segmentos distintos, 
salvo por limitações de capital estrangeiro. Trata-se, assim, de uma nova realidade a 
ser observada pela Agência, não apenas no SeAC, mas em todos os demais serviços.  

4.2.24.14. Portanto, o dispositivo limita não somente as prestadoras do Serviço de Acesso 
Condicionado, mas de todo e qualquer serviço de telecomunicações de interesse 
coletivo, com reflexos em diversos regulamentos do setor. 

4.2.24.15. Conclui-se, desse modo, que as limitações de capital porventura estabelecidas pelo 
Regulamento em análise apenas devem referir-se à atividade de distribuição, tendo 
em vista, como dito, a restrição legal estabelecida para a regulamentação da Anatel. 

4.2.24.16. Assim, exclusivamente no que diz respeito à análise de controle relativa às 
prestadoras do SeAC, quais sejam, as distribuidoras de conteúdo na acepção criada 
pela Lei nº 12.485/2011, a proposta de Regulamento em análise previu, no Capítulo 
V do Título III, acerca das Transferências: 

Art. 35. Dependem de prévia anuência da Anatel a operação que resultar em 
transferência da outorga ou do controle societário. 

§1º As prestadoras deverão observar os conceitos contidos no Regulamento de 
Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras dos 
Serviços de Telecomunicações, da Anatel. 

[...] 

Art. 41. Para a transferência do controle, a prestadora deverá enviar à Anatel 
requerimento contendo a composição societária atual, a operação que pretende 
efetuar e o quadro social resultante, além da documentação constante do Anexo II 
deste Regulamento, observando-se, no que couber, o Regulamento para Apuração de 
Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações da Anatel. 
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4.2.24.17. Isso posto, manifesto-me favoravelmente ao posicionamento da Área Técnica, 
considerando que a atuação da Agência somente possui efeito na atividade de 
distribuição por força de lei. 

4.2.24.18. Por fim, a proposta traz, ainda, alguns dispositivos para dinamizar o procedimento de 
análise de atos de transferência de controle ou de autorização. 

Sugestão do relator: 

4.2.24.19. Sugiro alterar a redação do §3° do art. 36, que dispôs sobre a forma de comprovação 
de regularidade perante a Anatel, pelas razões e fundamentos já mencionados no 
Item Da Autorização nesta Análise: 

Art. 36 (...) 

§3º A Anatel verificará, para efeitos de comprovação de regularidade perante a 
Agência para transferência da outorga ou do controle societário, os seguintes 
aspectos: 

I – regularidade nos pagamentos relativos a créditos tributários e não tributários, 
constituídos de forma definitiva, mesmo que não tenha havido inscrição em dívida 
ativa ou no Cadin; 

II – não possuir outorga de serviço de telecomunicações extinta, por meio de 
caducidade, há pelo menos 2 (dois) anos. 

4.2.24.20. Com relação ao art. 37 (prazo de 3 anos para a transferência de outorga), entendo que 
sua sistemática pode ser aperfeiçoada, de forma a compatibilizá-la com outros 
regulamentos editados pela Anatel. No Regulamento do SME, aprovado pela 
Resolução n° 221/2000, permitiu-se que, nas hipóteses que envolvam transferência 
de outorga entre empresas controlada ou controladora entre si, a transferência pode 
ser efetivada a qualquer momento, conforme art. 24 daquele regulamento. 

REGULAMENTO SME 

Art. 21.Para a transferência da autorização do SME, a interessada deverá: 

I – atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, habilitação jurídica e 
regularidade fiscal, apresentando documentação de acordo com o art. 17 deste 
Regulamento; 

II - apresentar declaração firmada por seu representante legal comprometendo-se a 
cumprir todas as cláusulas do Termo de Autorização em vigor, subrogando-se nos 
direitos e obrigações da primitiva autorizada. 

(...) 

Art. 23. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após 3 (três) 
anos do início efetivo da operação comercial do serviço, contados a partir da data de 
retirada da primeira licença de funcionamento de estação. 
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Art. 24. A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora 
entre si e nos casos decorrentes de cisão, poderá ser efetuada pela Anatel a qualquer 
momento, observado o disposto no artigo 21 deste Regulamento. 

4.2.24.21. A mesma solução foi adotada pela Anatel junto para o Serviço de Comunicação 
Multimídia (SCM), por meio do art. 37 do regulamento aprovado pela Resolução n° 
272, de 2001. 

4.2.24.22. Além de operações envolvendo o SME e o SCM, a Anatel, ao examinar casos 
concretos envolvendo operação societária de outros serviços, deliberou no sentido de 
permitir a transferência de outorga entre prestadora controlada e sua controladora, 
independentemente do tempo transcorrido da entrada em operação. É o caso 
envolvendo o Serviço Móvel Pessoal (SMP). 

4.2.24.23. Nos processos n° 53500.001360/2001, 53500.001361/2001 e 53500.001681/2001 - 
Anuência prévia para a realização de incorporação da PORTALE RIO NORTE S/A 
(RIO NORTE) e TIM CELULAR CENTRO SUL S/A (CENTRO SUL) pela 
PORTALE SÃO PAULO S/A (SÃO PAULO), todas prestadoras do SMP, a 
Procuradoria Federal Especializada da Anatel, se manifestou, por meio do Parecer no 
398-2002/PGF/PF-TTP/ANATEL, de 03/10/2002, nos seguintes termos, segundo a 
Análise n° 188/2002-GCTC, de 25/10/2002, da lavra do Conselheiro Luiz Tito 
Cersaoli: 

Quanto a questão relacionada ao inciso I do art. 98 da LGT, afirma a Procuradoria 
que o dispositivo mencionado não tem o condão de impedir a transferência das 
autorizações decorrentes da incorporação submetida à aprovação desta Agência, 
devendo-se observar que as Empresas incorporadas e a Empresa Incorporadora 
pertencem ao mesmo Grupo Econômico, sendo integralmente controladas pela Tim 
Brasil S/A, que detém 100% do capital social de todas as empresas envolvidas na 
operação. Neste mesmo tema conclui a Procuradoria que pode ser afastada a 
necessidade de estarem as empresas incorporadas em operação há pelo três anos, 
podendo a transferência das autorizações decorrentes da incorporação ser 
implementada sem ferir o sobredito dispositivo legal 

Por fim conclui: “De vista das razões expostas no presente Parecer, opina a 
Procuradoria pela aprovação de incorporação da Portale Rio Norte S/A e Tim 
Celular Centro Sul S/A pela Portale São Paulo, na forma proposta pelo Informe no 
090, de 3 de outubro de 2002, por não apresentar qualquer impeditivo, a priori, a 
sua consumação.” 

4.2.24.24. Nestes termos, considerando que a solução já adotada na regulamentação do SME e 
do SMC pode se revelar conveniente ao SeAC, especialmente no curto e médio 
prazos, em que se espera grande quantidade de operações societárias em razão do 
processo de adaptação de outorgas dos atuais serviços de TV por Assinatura para o 
SeAC e demais disposições fixadas na Lei n° 12.485, proponho a criação do seguinte 
parágrafo único ao art. 37 da proposta da SCM: 

Art. 37. A transferência da outorga somente poderá ser efetuada após 3 (três) anos 
contados do início efetivo da prestação comercial do serviço. 

Parágrafo único. A transferência da outorga entre empresas controlada ou 
controladora entre si e nos casos decorrentes de cisão, poderá ser efetivada pela 
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Anatel a qualquer momento, mediante solicitação das partes interessadas e com 
observância das demais disposições contidas neste capítulo. 

4.2.25.  AUTORIZAÇÃO DE USO DE RADIOFREQUENCIA (RF) 

4.2.25.1. A minuta trata do tema em seu Capítulo VI e prevê, especificamente, acerca do prazo 
da outorga de RF: 

Art. 45. O uso da radiofrequência para provimento do serviço depende de prévia 
autorização da Anatel. 

§1º As condições para outorga de autorização e coordenação de uso de 
radiofrequências estão estabelecidas no Regulamento de Uso do Espectro de 
Radiofrequências. 

§2º O prazo de vigência da autorização de uso de radiofrequência é de 15 
(quinze) anos, contado da data de publicação do extrato do respectivo termo de 
autorização de uso de radiofrequência, prorrogável uma única vez por igual 
período. 

§3º As autorizações de uso de radiofrequências estão sujeitas ao pagamento do 
preço devido pelo uso de radiofrequências associadas, dentro dos critérios 
definidos na regulamentação vigente. 

Art. 46. O uso ineficiente de faixa de radiofrequências, integral ou de parte dela, 
caracteriza descumprimento de obrigação. 

Parágrafo único. Os critérios de avaliação do uso eficiente do espectro serão 
definidos em regulamentação específica. 

[...] 

Art. 51. É assegurada à prestadora do serviço a prorrogação do prazo para 
autorização de uso das radiofrequências associadas ao serviço, de acordo com 
o disposto no Regulamento do Uso do Espectro de Radiofrequências. 

Art. 52. O indeferimento do pedido de prorrogação somente ocorrerá: 

I - se a autorizada não estiver fazendo uso racional e adequado da 
radiofrequência; 

II - se a autorizada houver cometido infrações reiteradas em sua atividade, 
sendo delas devidamente cientificada, ao tempo e modo devidos, nos termos do 
Regimento Interno da Anatel, especialmente para fins de exercício do direito de 
defesa;  

III - se for necessária a modificação de destinação do uso da radiofrequência, 
observado o disposto no artigo 161 da LGT.  

§1º Serão consideradas infrações somente as condutas da prestadora 
devidamente apuradas em procedimento próprio, no qual não seja mais cabível 
recurso administrativo e pedido de reconsideração. 
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§2º A necessidade de modificação de destinação do uso de radiofrequências 
deve constar expressamente de atos, resoluções ou demais instrumentos de 
competência do Conselho Diretor da Anatel. 

Art. 53. A prorrogação será dada mediante Ato da Anatel, em que devem 
constar a denominação social da prestadora, o objeto e o prazo da prorrogação, 
a área de prestação do serviço, o valor devido e outras informações julgadas 
convenientes pela Anatel. 

Art. 54. A formalização da prorrogação se dará mediante aditivo ao termo de 
autorização de uso de radiofrequência, celebrado entre a Anatel e a prestadora. 

 

Sugestões do Relator: 
 

4.2.25.2. Os dispositivos destacados tratam de tema objeto de diploma normativo específico, 
qual seja, o Regulamento do Uso do Espectro de Radiofrequências. Por esse motivo, 
não há razão para a previsão de tais especificações na minuta ora em análise. 

4.2.25.3. Verifica-se, inclusive, que este não é o molde temático-normativo adotado pela 
Agência, que, em seus Regulamentos de serviço, faz breves menções à RF, deixando 
a regulamentação específica dispor do caso.  Nesse sentido, o prazo de vigência de 
RF é comumente estabelecido nos regulamentos de condições de uso da faixa que se 
deseja utilizar (inclusive em coerência com multidestinação de RF, que possibilita a 
prestação simultânea de mais de um serviço).  

4.2.25.4. Em homenagem a preceitos de especificidade normativa, portanto, é coerente a 
exclusão de tais disposições. Até porque não é possível fixar prazo para o uso de 
radiofrequencia da forma como posta, uma vez se tratar de tema intrínsecamente 
ligado à faixa a ser utilizada e o SeAC, em tese, pode ser prestado em vários 
radiofrequencias, a depender de destinações a serem definidas no futuro.  

4.2.25.5. Portanto, sugiro manter os arts. 45, §1º, e 46, parágrafo único, e excluir os demais 
acima citados. 

4.2.26.  CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.2.26.1. A minuta tratou do assunto no Capítulo I (“Condições Gerais”) do Título VI (“Da 
prestação do serviço”). Por sua vez, o Informe nº 6/2011-CMROR/SCM consignou 
acerca do assunto: 

A proposta de regulamento estabelece que a prestadora é responsável, perante o 
assinante e a Anatel, pela prestação, execução e qualidade do serviço, ainda que 
parte dessas atividades sejam realizada por terceiros. 

Adicionalmente, prevê que o serviço deve ser prestado em condições não 
discriminatórias e que todos os planos de serviço comercializados devem ser 
oferecidos aos assinantes sem discriminação. A expectativa, a partir desses 
dispositivos, é evitar que a empresa condicione o acesso a certas facilidades 
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adicionais do serviço à aquisição de determinado plano ou de planos que tenham 
uma quantidade mínima de canais. 

Seguindo os preceitos da Lei de regência do Serviço, no art. 62, o regulamento impõe 
que a prestadora não poderá veicular por meio do SeAC nenhum conteúdo sem 
aviso, antes de sua apresentação, de classificação informando a natureza do 
conteúdo e as faixas etárias a que não se recomende. 

Por sua vez, o art. 61 dispõe que a prestadora não poderá, diretamente ou por 
intermédio de suas controladas, controladoras ou coligadas inserir ou associar 
qualquer tipo de publicidade ou conteúdo audiovisual nos canais de programação ou 
nos conteúdos audiovisuais avulsos veiculados sem a prévia e expressa autorização 
do titular do canal de programação ou do conteúdo a ser veiculado, respectivamente. 

4.2.26.2. Manifesto concordância com os ditames técnicos e com as disposições normativas 
propostas. 

4.2.27.  CANAIS DE PROGRAMAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA, 
GERADORAS LOCAIS E CANAL UNIVERSITÁRIO 

4.2.27.1. O regulamento traz disposições específicas sobre canais a serem distribuídos 
obrigatoriamente pela Prestadora de SeAC por força de Lei. O Capítulo II – Dos 
Canais de Programação de Distribuição Obrigatória e sua Seção I – Dos Canais de 
Programação das Geradoras Locais e Seção II – Do Compartilhamento do Canal 
Universitário tratam do assunto. 

4.2.27.2. O Informe nº 6/2011-CMROR/SCM apresenta as principais previsões neles contidas, 
assim: 

5.4.50. Dessa maneira, o art. 63 do regulamento evidencia a necessidade de a 
prestadora carregar os sinais dos canais de programação de distribuição 
obrigatória instituídos pela Lei de regência do Serviço, ou seja, os canais das 
geradoras locais transmitidos em tecnologia analógica, um canal da Câmara dos 
Deputados, um do Senado Federal, um do STF, um da TV Pública (TV Brasil), um da 
emissora oficial do Poder Executivo (NBR), um canal educativo e cultural, um canal 
de cidadania, um canal comunitário, um canal legislativo municipal/estadual e um 
canal universitário. 

5.4.51. Os §§ 1º e 2º do art. 63 da proposta determinam que os canais de 
programação de distribuição obrigatória deverão ser distribuídos desde o início da 
prestação comercial do serviço.  

5.4.52. No que diz respeito à responsabilidade sobre os canais distribuídos pela 
prestadora do Serviço de Acesso Condicionado, cabe ressaltar que ela não alcança o 
conteúdo dos canais integrantes do grupo de canais de programação de distribuição 
obrigatória. Assim, a prestadora não terá responsabilidade alguma sobre a 
programação veiculada nesses canais, conforme estabelecido no § 3º do art. 63 da 
proposta. 

5.4.53. De forma a definir claramente as responsabilidades das programadoras dos 
canais de programação de distribuição obrigatória e da prestadora na entrega da 
programação e assim sanar possíveis dúvidas, os §§ 4º a 8º do art. 63 propõem 
regras para a entrega dos sinais. 
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5.4.54. Nesse contexto, exceto para as geradoras locais, as demais programadoras 
dos canais de programação de distribuição obrigatória deverão viabilizar a suas 
expensas a entrega de seus sinais à prestadora. No entanto, fica permitido firmar 
acordos entre programadoras e prestadora para partilha de ônus decorrentes da 
entrega dos sinais e também utilizar os sistemas da prestadora, quando viável 
tecnicamente. 

5.4.55. Adicionalmente, conforme disposto no § 8º do art. 63, quando o sinal do 
canal de programação de distribuição obrigatória for disponibilizado nacionalmente 
pela responsável pelo canal, via satélite, a prestadora deverá dispor do sistema de 
recepção necessário à captação desse sinal. 

5.4.56. Por outro lado, para as geradoras locais transmitidas em tecnologia 
analógica a prestadora deverá receber seus sinais e distribuí-los em seus sistemas, 
conforme estabelecido no art. 74 da proposta de regulamento. 

5.4.57. Nos §§ 9º e 10 do art. 63, é estabelecido regramento dispondo que a 
prestadora deve distribuir os canais de programação de distribuição obrigatória em 
bloco e em ordem numérica sequencial, vedando intercalá-los com outros canais, 
assim como hipóteses de dispensa dessa obrigação pela Agência. 

5.4.58. Ressalta-se, no entanto, que o disposto no art. 63 não se aplica às 
prestadoras que ofertarem apenas modalidades avulsas de conteúdo, conforme 
estabelecido no § 12 do art. 63 da proposta. 

5.4.59. Destaca-se que a proposta de regulamento propõe regramento, nos arts. 65 
e 66, para a dispensa da distribuição de parte ou da totalidade dos canais de 
programação de distribuição obrigatória. A dispensa deverá ser solicitada por 
escrito acompanhada de projeto técnico detalhando as condições de prestação do 
serviço e explicitando os motivos da dispensa.  

5.4.60. São propostos, no art. 65 da proposta, os princípios que deverão ser 
seguidos pela Agência para dispensar os prestadores da obrigação de distribuição 
dos canais de programação de distribuição obrigatória. Em resumo os princípios são 
listados abaixo: 

5.4.60.1. A dispensa será definida por estação, levando-se em consideração a 
Área de Abrangência do Atendimento da estação e outros aspectos técnicos que a 
Agência julgar relevantes; 

5.4.60.2. A Agência definirá quais dos canais de programação de distribuição 
obrigatória a prestadora estará dispensada da distribuição obrigação em cada uma 
de suas estações, por meio de Ato específico; 

5.4.60.3. Estações com Área de Abrangência do Atendimento de âmbito 
municipal deverão sempre distribuir todos os canais de programação de distribuição 
obrigatória, salvo motivo relevante; 

5.4.60.4. Estações com abrangência nacional deverão atender os critérios de 
distribuição estabelecidos no art. 66; 

5.4.60.5. Serão avaliados também critérios técnicos relacionados à 
tecnologia ou conjunto de tecnologias empregadas na prestação do serviço por meio 
de cada estação, conforme informado nos projetos apresentados à Agência; 
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5.4.60.6. A Agência poderá solicitar informações adicionais que julgar 
necessárias para a análise de dispensa da obrigação de distribuição dos canais. 

5.4.61. A análise de que trata o art. 65 deverá ser realizada sempre que for 
licenciada nova estação para a prestação do serviço, ou por solicitação do 
interessado. 

5.4.62. Por sua vez, o art. 66 dispõe sobre as condições de oferta do espaço público 
dos canais de programação de distribuição obrigatória no caso de impossibilidade 
técnica ou econômica comprovada e no caso de estações de âmbito nacional. O 
referido artigo impõe que a prestadora disponibilize um canal para cada uma das 
destinações da Lei de regência do Serviço, sendo as geradoras locais 
disponibilizadas localmente no domicílio do assinante.  

5.4.63. O capítulo que trata dos canais de programação de distribuição obrigatória, 
ora em comento, estabelece também que a oferta do Plano Básico é obrigatória (art. 
67) e que acordos comerciais entre prestadora e programadoras/empacotadoras 
devem seguir certas regras que visam evitar condutas anticompetitivas (art. 68).  

5.4.64. Além disso, ressalta-se no art. 69 da proposta que não deve haver 
discriminação na distribuição dos canais de programação de distribuição 
obrigatória e dos demais canais oferecidos pela prestadora. 

5.4.65. A Seção I do capítulo mencionado no item 5.3.66 propõe detalhamento das 
condições de distribuição dos canais das geradoras locais pela prestadora. É 
estabelecido que as geradoras locais devem ter níveis de sinal mínimos que permitam 
sua recepção pela prestadora e sua posterior distribuição. Além disso, foi 
estabelecido regramento no caso de atendimento do nível mínimo de sinal por duas 
geradoras com o mesmo conteúdo básico (arts. 71 a 73).  

5.4.66. Adicionalmente, são propostos na Seção I os regramentos quanto à oferta da 
programação em tecnologia digital das geradoras locais, conforme estabelecido na 
Lei de regência do Serviço (art. 76). 

5.4.67. Em caso de não se obter um acordo comercial quanto à oferta da 
programação em tecnologia digital das geradoras locais, estão sendo previstos 
mecanismos de resolução de conflitos no art. 77 da proposta de regulamento. 

5.4.68. Além disso, no art. 78 da Seção I foi estabelecido que a prestadora deverá 
adotar critérios que assegurem condições isonômicas de distribuição das geradoras 
locais, de forma que o assinante receba o sinal de cada geradora local sem distinção 
de qualidade. 

5.4.69. Por força da Lei de regência do Serviço, a proposta de Regulamento em seu 
art. 76, § 3º equipara a geradoras locais às retransmissoras habilitadas a operar em 
regiões de fronteira de desenvolvimento do país que realizarem inserções locais de 
programação e publicidade. 

5.4.70. Destaca-se que as condições técnicas para a oferta da programação das 
geradoras locais em tecnologia digital pelas radiodifusoras, assim como os critérios 
técnicos para assegurar isonomia na distribuição dos sinais das geradoras.  Se 
necessário a questão será tratada posteriormente em regulamentação específica. 
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5.4.71.  Finalmente, na Seção II são estabelecidas as condições de 
compartilhamento do canal universitário, conforme comanda o art. 32, § 18 da Lei 
de regência do Serviço. 

5.4.72. A proposta sugere a criação de uma entidade representativa das instituições 
de ensino superior, de forma a delegar a gestão do canal aos próprios interessados, 
ou seja, as instituições de ensino superior. A proposta estabelece as competências 
dessa entidade, dentre elas a de gerir o canal e coordenar a estruturação da grade 
horária. 

5.4.73.  Atendendo à ordem de preferência estipulada no artigo 32, XI, da Lei de 
regência do Serviço, foi apresentada solução para que, em caso da grade horária do 
canal universitário não ser preenchida pela programação a que se destina, ele 
poderá ser ocupado seguindo a ordem de precedência definida no parágrafo único 
do art. 81 da proposta de regulamento. 

5.4.74. Com essa proposição, a Anatel intervém almejando dar cumprimento ao 
espírito da lei de proporcionar a efetiva utilização do canal universitário e evitar que 
eventual composição da entidade representativa seja utilizada como ferramenta para 
cercear o uso do canal por outras instituições de ensino superior, mediante abuso do 
direito de precedência que lhes assiste. 

4.2.27.3. O Informe nº 7/2011-CMROR/SCM, que constitui complemento ao Informe nº 
6/2011 da Área Técnica e respondeu aos questionamentos e às recomendações 
suscitados pela Procuradoria Federal Especializada, acrescentou novas 
considerações, inclusive alterações na proposta inicial. 

4.2.27.4. A manifestação complementar da área técnica pode ser organizada na forma dos 
seguintes subitens (ou subtemas): (i) Comprovação da disponibilização dos canais 
obrigatórios; (ii)  garantias de recepção de sinal aberto e não codificado, mesmo com 
a instalação de SeAC; (iii) resolução de conflitos relacionados aos canais de 
distribuição obrigatória; e (iv) condições de dispensa de carregamento, de parte ou 
totalidade, dos canais de distribuição obrigatória. Eis as ponderações e propostas 
constantes do Informe nº 7/2011:  

• Quanto à comprovação da disponibilização dos canais obrigatórios: 

5.5.8. Item l: Em relação aos procedimentos a serem utilizados para comprovação 
da disponibilização dos canais de programação de distribuição obrigatória, propõe-
se que a prestadora apresente declaração de que os sinais das programadoras estão 
sendo disponibilizados pela prestadora. Dessa forma, o representante da prestadora, 
ao se comprometer perante a Anatel, por meio de Declaração, possibilita à Agência 
responsabilizá-lo e à prestadora, em caso de eventual descumprimento da obrigação 
e verificação pela fiscalização. A redação do art. 33 da proposta de Regulamento do 
Informe nº 06/2011-CMROR/SCM passa, então, a ser aquela contemplada no art. 32 
da proposta de Regulamento anexa a este Informe, conforme abaixo: 

Art. 32.  A Licença de Funcionamento da Estação está condicionada à 
comprovação de disponibilização dos Canais de Programação de 
Distribuição Obrigatória, por meio da apresentação de Declaração pela 
prestadora de que disponibiliza os referidos canais das respectivas 
programadoras. 
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• Quanto à garantia de recepção de sinal aberto e não codificado, mesmo com a 
instalação do SeAC: 

5.6.6. Item q: Salienta-se que o dispositivo proposto pela PFE-Anatel já está 
previsto nos incisos IV e V, art. 86 da proposta de Regulamento anexa a este 
Informe, da proposta de Regulamento. Assim, quando a prestadora do SeAC 
conectar um assinante em sua rede de acesso, ela deverá manter no domicílio a 
instalação existente do sistema de recepção dos canais do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens. Além disso, as prestadoras deverão informar aos assinantes a 
correta operação dos equipamentos necessários para fruição dos canais de 
programação da TV aberta. 

• Quanto à resolução de conflitos relacionados aos canais de programação de 
distribuição obgritaória: 

5.7.6. Resolução de Conflitos: Foi suprimido o § 4º do art. 64 da proposta de 
Regulamento do Informe nº 06/2011-CMROR/SCM, de forma que, todos os casos que 
envolvam resolução de conflitos relacionados aos canais de programação de 
distribuição obrigatória serão regulamentados pelo art. 68 da proposta de 
Regulamento anexa a este Informe. 

• Quanto à qualidade dos sinais das geradoras locais: 

5.7.7. Qualidade dos sinais: No parágrafo único do art. 78 da proposta de 
Regulamento do Informe nº 06/2011-CMROR/SCM, visando reforçar que a 
prestadora deverá manter a qualidade dos sinais das geradoras locais e assegurar 
que esses sinais tenham qualidade equivalente aos sinais disponibilizados livremente 
aos telespectadores em seus domicílios, modificou-se a redação da seguinte forma 
(texto contemplado no novo art. 76 da proposta de Regulamento anexa a este 
Informe): 

Art. 76.  Na distribuição dos sinais das emissoras geradoras locais, a 
prestadora deve adotar critérios que assegurem condições isonômicas na 
recepção, tratamento e escolha da taxa de compressão, multiplexação e 
distribuição desses sinais, com reflexo na taxa de transmissão, de forma que 
o assinante receba o sinal de cada geradora local sem distinção de 
qualidade. 

Parágrafo único. A prestadora deverá assegurar que os sinais das geradoras 
locais distribuídos em seus sistemas tenham qualidade equivalente àquela 
dos sinais livremente recebidos de cada geradora por suas estações 

• Quanto às condições de dispensa de carregamento, de parte ou totalidade, dos 
canais de programação de distribuição obrigatória: 

5.7.9. Condições de Dispensa: Com a finalidade de melhor dispor sobre a 
dispensa do carregamento, de parte ou da totalidade dos canais de 
programação de distribuição obrigatória, conforme disposto anteriormente 
nos arts. 65 e 66 da proposta de Regulamento do Informe nº 06/2011-
CMROR/SCM, foram rearranjados alguns parágrafos e reescritos alguns 
dispositivos dos arts. 62, 64 e 65 da proposta de Regulamento anexa a este 
Informe.  
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O art. 64 tem por objetivo estabelecer os princípios que devem ser 
observados pela Agência na análise da dispensa da obrigação de 
distribuição dos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória e, o 
art. 65 o de estabelecer a sistemática no caso da inviabilidade técnica ou 
econômica mencionada no § 8ºdo art. 32 da Lei de Regência do Serviço. O 
texto dos referidos artigos foram alterados conforme abaixo  

Art. 64.  Na análise para a dispensa da obrigação de distribuição dos canais 
de programação de distribuição obrigatória, conforme o disposto nos §§ 8º e 
9º do art. 32 da Lei de regência do serviço, a Agência avaliará a Área de 
Abrangência do Atendimento de cada estação da prestadora e observará aos 
seguintes princípios: 

I -  Para fins da análise de que trata o caput, as Áreas de Abrangência 
do Atendimento mínima e máxima de cada estação serão consideradas como 
um município e todo o território nacional, respectivamente; 

II -  A dispensa de que trata o caput será definida por estação, levando-
se em consideração a Área de Abrangência do Atendimento da estação e 
outros aspectos técnicos que a Agência julgar relevantes; 

III -  A Agência definirá quais dos canais de programação de distribuição 
obrigatória a prestadora estará dispensada da distribuição obrigatória em 
cada uma de suas estações, por meio de Ato específico; 

IV -  Estações com Área de Abrangência do Atendimento de âmbito 
municipal deverão sempre distribuir todos os canais de programação de 
distribuição obrigatória, salvo motivo relevante; 

V -  Serão avaliados também critérios técnicos relacionados à 
tecnologia ou conjunto de tecnologias empregadas na prestação do serviço 
por meio de cada estação, conforme informados nos projetos apresentados à 
Agência; 

VI -  A Agência poderá solicitar informações adicionais que julgar 
necessárias para a análise de dispensa da obrigação de distribuição dos 
canais de programação. 

Parágrafo único. A análise de que trata o caput deverá ser realizada sempre 
que for licenciada nova estação para a prestação do serviço, ou por 
solicitação da prestadora. 

Art. 65.  Em caso de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a 
Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da 
totalidade dos canais de que trata o art. 62, nos termos do § 8º do art. 32 da 
Lei de Regência do Serviço. 

§ 1º  A dispensa da obrigação de distribuição de canais de programação 
de que trata o caput do art. 64 poderá ser solicitada pela prestadora à 
Anatel por escrito, devendo a solicitação ser acompanhada de análise 
econômico-financeira e de projeto técnico detalhando as condições de 
prestação do serviço pela rede da prestadora e explicitando os motivos da 
necessidade de dispensa. 
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§ 2º  A Anatel deverá se manifestar acerca da solicitação de que trata o 
§ 1º no prazo de 90 (noventa) dias do seu recebimento, após o qual se 
considerará a solicitação aprovada nos termos apresentados pela 
prestadora. 

§ 3º  O prazo estabelecido no parágrafo anterior ficará suspenso 
enquanto não forem apresentados esclarecimentos e documentos 
imprescindíveis à análise do processo, solicitados pela Anatel. 

§ 4º  Comprovada a inviabilidade técnica ou econômica, a prestadora 
deverá, como alternativa ao carregamento dos sinais das geradoras locais 
em seus sistemas, disponibilizar meios para a recepção local dos sinais das 
geradoras locais no domicílio do assinante, devendo assegurar que não haja 
degradação da qualidade do sinal disponível na localidade. 

Uma das modificações mais importantes foi a solicitação de análise 
econômico-financeira para a análise da dispensa em caso de inviabilidade 
econômica (art. 65, § 1º). Destaca-se também que alguns dos dispositivos do 
art. 66 da proposta de Regulamento do Informe nº 06/2011-CMROR/SCM 
foram remanejados para o art. 62 na forma de novos parágrafos, conforme 
abaixo: 

Art. 62. (...) 

§ 13.  A prestadora deverá disponibilizar um Canal de Programação por 
destinação referida nos incisos II a XI deste artigo em cada Área de 
Abrangência do Atendimento de cada uma de suas estações. 

§ 14. A programação dos canais de programação dos incisos II a XI, quando 
as Áreas de Abrangência do Atendimento forem de âmbito regional ou 
nacional, deverá ser de responsabilidade de um único representante dos 
setores envolvidos, respeitado o disposto na Seção II deste Capítulo, para o 
canal universitário, e na regulamentação específica para os demais canais 
de programação de distribuição obrigatória. 

Justifica-se a mudança, pois o disposto acima passa a ser regra geral para 
todas as prestadoras, independentemente da Área de Abrangência do 
Atendimento de suas estações. Assim, não haveria exceções , sendo 
necessário disponibilizar sempre um canal para cada uma das destinações 
dos incisos II a XI do art. 62, em cada uma das Áreas de Abrangência do 
Atendimento de cada estação da prestadora. 

4.2.27.5. Quanto a esse tema verifiquei que grande parte do conteúdo constante neste Capítulo 
se deve em razão de lei, em particular, do previsto na Lei nº 12.485/2011. Muito 
embora a análise preliminar possa sugerir que algumas disposições constituam 
repetição supérflua ou desnecessária da norma legal, fato é que o conjunto de direitos 
e obrigações reunidos no regulamento pode ser útil tanto à Prestaodra do SeAC 
quanto ao operadora da regulação e acompanhamento do serviço, no caso a Anatel. 

4.2.27.6. Quanto à resolução de conflitos envolvendo os canais de programção de distribuição 
obrgiatória e à dispensa de carregamento de canais, noto que a proposta da área 
técnica buscou detalhar as regras e princípios gerais fixados em lei, de forma a sua 
assegurar a exiquibilidade de seu conteúdo e a segurança jurídica aos agentes 
envolvidos. 
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4.2.27.7. No art. 72, parágrafo único, a proposta cria regime especial para o cumprimento da 
obrigação prevista no caput, qual seja: 

Art. 72. A recepção dos sinais das geradoras locais de que trata este 
capítulo é de responsabilidade da prestadora. 

Parágrafo único. Para disponibilizar os canais de programação das 
geradoras locais, a prestadora poderá utilizar meios para a recepção das 
geradoras locais no domicílio do assinante, devendo a prestadora 
assegurar que não haja degradação da qualidade do sinal disponível na 
localidade. 

4.2.27.8. Contudo, seria recomendável ajuste no parágrafo único do art. 72 de forma a evitar 
que, em qualquer hipótese, a Prestadora de SeAC acabe por utilizar meio de recepção 
que deveria constituir regra de exceção, e não regra geral, para o cumprimento da 
obrigação de carregamento/disponibilização de canais das geradoras locais. Em 
outras palavras, faz-se necessário explicitar que a permissão do parágrafo único só 
seria admitida em caso de inviabilidade técnica de atendimento segundo a regra geral 
de carregamento de canais de programação de distribuição obrigatória. 

4.2.27.9. Por sua vez, o §3º do art. 74 da minuta equipara, para os efeitos de carregamento dos 
canais de programação de distribuição obrigatória, as geradoras locais à 
retransmissora que opera em regiões de fronteira de desenvolvimento. Verifique-se: 

Art. 74 [...] 

§3º Equiparam-se às geradoras locais as retransmissoras habilitadas a 
operar em regiões de fronteira de desenvolvimento do País que realizarem 
inserções locais de programação e publicidade, inclusive as que operarem 
na Amazônia Legal. 

4.2.27.10. Todavia, a Portaria nº 93, de 19 de julho de 1989, do Ministério das Comunicações, e 
posterior alteração, classifica como "regiões de fronteiras de desenvolvimento do 
País”, além da Amazônia Legal, também o Arquipélago de Fernando de Noronha. 
Assim, entendo cabível acréscimo ao dispositivo em referência de forma a 
contemplar essa última região. 

Sugestão do relator: 

4.2.27.11. No art. 62, sugiro incluir novo parágrafo (a ser numerado como §2º), de forma a 
assegurar o tratamento isonômico dado pela Prestadora de SeAC ao carregamento de 
canais de distribuição obrigatória pertencentes às várias geradoras locais de 
radiodifusão. 

4.2.27.12. Para tanto, entendo apropriado utilizar como discrímen à implementação da isonomia 
pretendida a figura de rede nacional, inaugurada na Lei n.º 12.485/2011, quando da 
referência dessa expressão junto ao art. 32, § 16 daquela lei 3. 

                                                           
3 Lei nº 12.485. Art. 32. (...) § 16. § É facultado à geradora de radiodifusão que integre rede nacional proibir que 
seu sinal seja distribuído mediante serviço de acesso condicionado fora dos limites territoriais de sua área de 
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4.2.27.13. Nesses termos, sugiro a definição do (i) conceito de Rede Nacional (a ser incluído no 
Capítulo de Definições), e de (ii)  novo §2º do art. 62, nos seguintes termos: 

Capítulo Definições 

XXX – Rede Nacional: Conjunto de estações geradoras do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, caracterizada pela presença em todas as regiões geográficas do 
país, e que integrem rede pela qual uma dessas estações geradoras provê a maior 
parte da programação para as demais. 

Capítulo Dos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória 

Art. 58 (...)  

§ 2º O carregamento de ao menos um canal de geradora local de radiodifusão de 
sons e imagens que integre rede nacional implicará no carregamento de ao menos 
um canal das geradoras das demais redes nacionais. 

4.2.27.14. No art. 62, §4º da proposta, sugiro alterar a redação, sem perda de sentido, com o 
objetivo único de tornar claro que a Anatel não está criando obrigações para as 
entidades responsáveis pela Programação, mas apenas assegurando o direito previsto 
por lei às “distribuidoras” , no caso as Prestadoras de SeAC (art. 32, §4º da Lei nº 
12.485/2011): 

Nova redação: 

Art. 58 (..) §4º É direito da Prestadora de SeAC receber das programadoras dos 
canais de programação de que tratam os incisos II a XI deste artigo os sinais dos 
canais de programação nas instalações indicadas pela Prestadora, nos termos e 
condições técnicas estabelecidas pela Anatel em regulamentação específica. 

4.2.27.15. No art. 62, § 10, sugiro incluir, em sua parte final, a expressão “até que haja 
pronunciamento da Agência”, pelas razões e fundamentos expostos no Item 
intitulado Suspensão de Prazos desta Análise. 

4.2.27.16. Quanto ao § 12 do art. 62, que propõe, em resumo, a possibilidade de que os canais 
de programação de distribuição obrigatória sejam disponibilizados para a livre 
utilização por entidades sem fins lucrativos e não governamentais, caso tais canais 
não sejam utilizados pelas programadoras a que se destinam, sugiro exclusão. 

4.2.27.17. Muito embora se verifique aqui uma autêntica busca da área técnica pela utilização 
eficiente do canal de programação e, em última análise, da busca pela preservação da 
lógica em torno dos canais obrigatórios (“must carry”), fato é que não se identifica 
abertura para tanto. Explique-se. 

4.2.27.18. É que a Lei n.º 12.485, de 2011, ao estabelecer o regramento relativo aos canais de 
programação de distribuição obrigatória optou pela utilização de rol exautivo de 
destinações desses canais, enumerando-os em seu art. 32. Naquele artigo, a Lei 
destinou os canais listados em seus incisos I a XI para para essa ou aquela entidade 

                                                                                                                                                                                           
concessão, bem como vedar que o sinal de outra geradora integrante da mesma rede seja distribuído mediante 
serviço de acesso condicionado nos limites territoriais alcançados pela transmissão de seus sinais via radiodifusão. 
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ou finalidade específicos. Mais que isso, nota-se que a Lei chegou a especificar a 
quantidade de canais para cada entidade/destinação, à exceção dos canais listamos 
em seu inciso I. Senão vejamos: 

Lei nº 12.485, de 2011 

“Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área de prestação, 
independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar 
disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos 
os pacotes ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória para as 
seguintes destinações:  

I - canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção de qualquer 
informação, do sinal aberto e não codificado, transmitido em tecnologia analógica 
pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em qualquer faixa de 
frequências, nos limites territoriais da área de cobertura da concessão;  

II - um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos 
seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

III - um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus 
trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

IV - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos 
do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça;  

V - um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão pública pelo 
Poder Executivo, a ser utilizado como instrumento de universalização dos direitos à 
informação, à comunicação, à educação e à cultura, bem como dos outros direitos 
humanos e sociais;  

VI - um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo;  

VII - um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal e destinado 
para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do ensino a distância de 
alunos e capacitação de professores, assim como para a transmissão de produções 
culturais e programas regionais;  

VIII - um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por entidades 
não governamentais e sem fins lucrativos;  

IX - um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e destinado para a 
transmissão de programações das comunidades locais, para divulgação de atos, 
trabalhos, projetos, sessões e eventos dos poderes públicos federal, estadual e 
municipal;  

X - um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado 
entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos Municípios da área de prestação 
do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado ou para uso da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos 
parlamentares, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;  

XI - um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as 
instituições de ensino superior localizadas no Município ou Municípios da área de 
prestação do serviço, devendo a reserva atender a seguinte ordem de precedência:  
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a) universidades;  

b) centros universitários;  

c) demais instituições de ensino superior.  

(...) 

4.2.27.19. Assim, é simplesmente por não ter vislumbrado neste exercício de relatoria ao 
Conselho Diretor a possibilidade de a Anatel modificar a destinação ou quantidade 
de canais listados no art. 32 da Lei n.º 12.485, que sugiro EXCLUIR o seguinte §12 
do art. 62 da proposta, bem como do art. 64 caput e seus parágrafos: 

Art. 62. (...) § 12 Caso os Canais de Programação de Distribuição Obrigatória não 
sejam utilizados pelas programadoras a que se destinam, em uma Área de 
Abrangência do Atendimento de estação específica, ficarão disponíveis para livre 
utilização por entidades sem fins lucrativos e não governamentais localizadas na 
referida área. 

 

Art. 64.  Na análise para a dispensa da obrigação de distribuição dos canais de 
programação de distribuição obrigatória, conforme o disposto nos §§ 8º e 9º do art. 
32 da Lei de regência do serviço, a Agência avaliará a Área de Abrangência do 
Atendimento de cada estação da prestadora e observará aos seguintes princípios: 

I -  Para fins da análise de que trata o caput, as Áreas de Abrangência do 
Atendimento mínima e máxima de cada estação serão consideradas como um 
município e todo o território nacional, respectivamente; 

II -  A dispensa de que trata o caput será definida por estação, levando-se em 
consideração a Área de Abrangência do Atendimento da estação e outros aspectos 
técnicos que a Agência julgar relevantes; 

III -  A Agência definirá quais dos canais de programação de distribuição 
obrigatória a prestadora estará dispensada da distribuição obrigatória em cada uma 
de suas estações, por meio de Ato específico; 

IV -  Estações com Área de Abrangência do Atendimento de âmbito municipal 
deverão sempre distribuir todos os canais de programação de distribuição 
obrigatória, salvo motivo relevante; 

4.2.27.20. Quanto ao parágrafo único do art. 72, sugiro alterá-lo para a seguinte redação, de 
forma a incluir a necessária ocorrência de inviabilidade técnica, com alguma 
melhoria redacional: 

Art. 68. (...) 

Parágrafo único. No caso de comprovada inviabilidade técnica, Para disponibilizar 
os canais de programação das geradoras locais, a prestadora poderá, com vistas a 
disponibilizar os canais de programação das geradoras locais, utilizar meios para 
assegurar a recepção das geradoras locais no domicílio do assinante, devendo a 
prestadora assegurar que não haja degradação dagarantindo a mesma qualidade do 
sinal disponível na localidade. 
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4.2.27.21. No que tange ao art. 74, §3º, sugiro o seguinte acréscimo: 

Art. 70[...] 

§3º Equiparam-se às geradoras locais as retransmissoras habilitadas a operar em 
regiões de fronteira de desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de 
programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal e no 
Arquipélago de Fernando de Noronha. 

4.2.27.22. Adicionalmente, sugiro melhorias de redação em alguns dispositivos deste capítulo, 
com vistas à clareza e precisão. 

4.2.28.  DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

4.2.28.1. Os artigos 83 e 84 da minuta detalham o assunto. O Informe nº 6/2011-
CMROR/SCM elucida a relevência de tais previsões: 

Outro capítulo imprescindível é o que dispõe sobre a defesa da concorrência. A 
partir dos dispositivos da Lei no 8.884/94, a equipe técnica elaborou regras para dar 
instrumentos à Anatel para interferir em monopólios e, simultaneamente, dar 
segurança ao investidor, tornando claro quando se dará essa interferência. 

4.2.28.2. Considero relevantes e pertinentes as disposições normativas mencionadas. Destaco 
ainda que, além de tais proposições, o mercado do Serviço de Acesso Condicionado 
assegura-se pelas disposições protetivas da concorrência dispostas pela LGT, pelas 
atuais Leis de Defesa da Concorrência e pela regulamentação relacionada já 
existente. 

4.2.28.3. Sugestão do relator: alterar a redação do §2° do art. 36, no sentido de atualizar a 
referência aos dispositivos legais à recente Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 
2011, que estruturou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e revogou 
dispositivos da Lei n° 8.884/2000, dentre outras providências: 

Art. 36. (...) 

§ 2° A prestadora cedente e a cessionária devem apresentar declaração conjunta 
quanto ao enquadramento da operação pretendida nos requisitos previstos nos arts. 
88 e 90 da Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011. 

4.2.29.  DIREITO E OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA 

4.2.29.1. O Capítulo IV do Título IV detalha o assunto da forma abaixo: 

Art. 85. Constituem direitos da prestadora sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável: 

I - contratar programação de programadoras devidamente credenciadas; 

II - contratar pacotes de empacotadoras devidamente credenciadas; 

III - informar à Anatel quaisquer comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa 
competição; 
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IV - cobrar remuneração pela prestação de serviços. 

§1º  O disposto nos incisos I a III não exime a prestadora de observar as regras de 
direito autoral, inclusive quando for o caso, da necessidade de autorização da 
detentora do direito, para distribuição desses programas. 

§2º As relações entre a prestadora e terceiros serão regidas pelo direito privado, não 
se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e a Anatel. 

§3º O tempo destinado à publicidade comercial nos canais de programação da 
prestadora não pode exceder ao percentual diário destinado à publicidade 
comercial no serviço de radiodifusão de sons e imagens, estabelecido nos artigos 28 
e 67 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.º 
52.795, de 31 de outubro de 1963, e modificado pelo Decreto n.º 88.067, de 26 de 
janeiro de 1983, ou o que vier a substituí-lo. 

§4º Não se aplica o limite do parágrafo anterior para canais de programação cuja 
programação tenha como finalidade exclusiva publicidade comercial, vendas e 
infomerciais. 

Art. 86. Constituem obrigações da prestadora do serviço, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável: 

I - tornar disponíveis ao assinante informações sobre características e especificações 
técnicas da Unidade Receptora Decodificadora do Assinante, necessárias à sua 
conexão com a rede; 

II - manter as condições referidas nos Títulos II e IV deste Regulamento durante todo 
o período de prestação do serviço; 

III - cumprir, dentro do prazo estipulado, exigência feita pela Anatel; 

IV - assegurar a qualquer tempo e sem prejuízo da qualidade, a recepção pelo 
dispositivo terminal do assinante, dos canais de programação de radiodifusão de 
sons e imagens, abertos e não codificados, disponíveis na unidade residencial do 
assinante, por meio da manutenção da instalação do sistema de recepção existente 
antes da instalação do serviço ou por outro meio capaz se assegurar o recebimento 
desses canais de programação; 

Sugestões do Relator 

4.2.29.2. Primeiramente, proponho a exclusão do inciso IV do art. 85, por se apresentar 
redudante na medida em que o art. 6º da minuta prevê o mesmo em seu inciso IV:  

Art. 6º São características da prestação do serviço, sem prejuízo de outras 
decorrentes de avanços tecnológicos: 

I - a contratação e a distribuição de canais de programação ou pacotes de canais de 
programação, observado o disposto no artigo 31 da Lei de regência do serviço; 

II - a codificação dos sinais a serem recebidos pelos assinantes; 

III - a oferta diversificada de planos de serviço; 

IV - a remuneração pela prestação do serviço.  
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4.2.29.3. Ademais, é de se destacar que, mais que um direito da Prestadora (art. 6º), a 
remuneração pelo serviço é um dos próprios fundamentos dos serviços de TV por 
Assinatura (art. 85); é uma de suas características intrínsecas. 

4.2.29.4. No mesmo caminho, sugiro a exclusão dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, a fim de que 
não paire dúvida acerca da competência da Anatel para regular este tema, cuja 
redação é praticamente cópia da Lei nº 12.485/2011, esta que atribui à Ancine – 
Agência Nacional do Cinema, a regulamentação da atividade de programação 4. 

4.2.29.5. Além disso, considero adequada a mudança do termo “manutenção” adotada no 
inciso IV do art. 86 acima citado pela expressão “preservação” com vistas a eliminar 
a possibilidade de duplo sentido associada à primeira. 

4.2.29.6. Dessa forma, indico a seguinte redação para os dispositivos mencionados: 

Art. 81. Constituem direitos da prestadora sem prejuízo do disposto na legislação 
aplicável: 

I - contratar programação de programadoras devidamente credenciadas; 

II - contratar pacotes de empacotadoras devidamente credenciadas; 

III - informar à Anatel quaisquer comportamentos prejudiciais à ampla, livre e justa 
competição; 

§1º O disposto nos incisos I a III não exime a prestadora de observar as regras de 
direito autoral, inclusive quando for o caso, da necessidade de autorização da 
detentora do direito, para distribuição desses programas. 

§2º As relações entre a prestadora e terceiros serão regidas pelo direito privado, não 
se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e a Anatel. 

Art. 82. Constituem obrigações da prestadora do serviço, sem prejuízo do disposto 
na legislação aplicável: 

[...] 

IV - assegurar a qualquer tempo e sem prejuízo da qualidade, a recepção pelo 
dispositivo terminal do assinante, dos canais de programação de radiodifusão de 
sons e imagens, abertos e não codificados, disponíveis na unidade residencial do 
assinante, por meio da preservação da instalação do sistema de recepção existente 
antes da instalação do serviço ou por outro meio capaz se assegurar o recebimento 
desses canais de programação; 

4.2.29.7. Quanto à obrigação das Prestadoras de SeAC terem que atender requisitos de 
qualidade associados à prestação do serviço, entendo que ela já se encontra 
preservada em razão da disposição que assegura que o SeAC é serviço sucedâneo dos 
atuais Serviços de Televisão por Assinatura (TVC, DTH, MMDS e TVA). Isso 

                                                           
4 Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) XX - Programação: atividade de seleção, organização ou 
formatação de conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação, inclusive nas 
modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado. 
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porque, já existe hoje o Plano Geral de Metas de Qualidade para os Serviços de 
Televisão por Assinatura (Res. 411/2005). No entanto, de forma a explicitar o fato, 
dando a segurança ao administrado, bem como a apropriada divulgação da questão, 
sugiro alterar o art. 1º do regulamento anexo à referida Resolução n.º 411/2005, de 
forma a incluir no rol de serviços sujeitos ao PGMQ, também o novo SeAC. A 
medida é viável, uma vez que todos os indicadores previstos no PGMQ-TVA são 
aplicáveis à prestação do serviço, independentemente da tecnologia. Assim, 
proponho: 

• Na Resolução que aprovar o Regulamento do SeAC, incluir dispositivo que 
dê nova redação ao art. 1º do anexo à Resoluçãon.º 411/2005, passando para: 

Art. 1º Este Plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas 
prestadoras de serviços de TV a Cabo, Distribuição de Sinais Multiponto 
Multicanal (MMDS), de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por 
Assinatura Via Satélite (DTH), Especial de TV por Assinatura (TV) e de Serviço 
de Acesso Condicionado (SeAC), tendo por objetivo possibilitar à Agência 
Nacional de Telecomunicações – Anatel, a gestão da qualidade desses serviços 
sob a regência da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, da Lei nº 9.472 de 
16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT), da Lei 8.977 de 6 de 
janeiro de 1995, Lei de TV a Cabo e das regulamentações específicas dos 
mencionados serviços. 

4.2.29.8. Por fim, destaque-se que neste Capítulo foi sugerida a criação de dispositivo a 
respeito da proibição à prestadora de restringir o uso de decodificador de propriedade 
do usuário (ver o item Rede desta Análise). 

4.2.30.  DIREITOS E DEVERES DOS ASSINANTES 

4.2.30.1. Entre os apontamentos levantados pelo Parecer nº 
1421/2011/BMB/MGM/PFS/PGF/PFE-Anatel, destacou-se o arremate “r) pela 
inclusão, na presente minuta, e antes de a proposta em referência ser submetida à 
Consulta Pública, de dispositivos que tratam dos direitos e deveres dos usuários”, 
nos moldes de outros regulamentos de serviços editados pela Anatel. 

4.2.30.2. A Área Técnica, por sua vez, indicou a existência de previsão acerca do direito dos 
assinantes em Regulamento específico, qual seja, a Resolução nº 488, de 03/12/2007 
– alterada pela Resolução nº 528, de 17/04/2009 –, o que tornaria desnecessário 
previsão do mesmo assunto no Regulamento do SeAC e mostrar-se-ia mais salutar, 
tendo em vista a previsão de tema de elevada importância em diploma autônomo. 
Verifique-se o Informe nº 7/2011: 

 

“Cabe observar, contudo, que os direitos dos assinantes dos serviços de televisão 
por assinatura são tratados de forma mais completa e específica em Regulamento 
próprio sobre a matéria – o Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos 
Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução nº 
488/2007 e alterado pela Resolução nº 528/2009. Uma vez que o SeAC também é um 
serviço de televisão por assinatura à semelhança dos demais serviços, outrora 
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regulamentados conforme a tecnologia, por prestar-se ao mesmo fim, essa 
regulamentação protetiva será também a ele aplicada. 

[...] 

Menciona-se que à época de sua propositura, o Regulamento foi pensado a partir da 
ideia de que, para o assinante – consumidor, o serviço é usufruído a partir de sua 
finalidade, pouco importando as nuances tecnológicas ou os compromissos e 
obrigações que a prestadora assume perante a Anatel. Ao assinante interessa 
adquirir e assistir programação que mais se adeque ao seu gosto, nos horários que 
mais lhe aprouverem, pagando o preço que se encaixa em seu orçamento, de acordo 
com condições contratuais que previamente conheça, sem interrupções ou falhas na 
prestação. 

Dessa forma, um instrumento específico facilita a aproximação do assinante aos seus 
direitos, tornando-os, por consequência, mais efetivos. Até mesmo em virtude da 
clareza para a fiscalização e da interface com os órgãos de defesa do consumidor. 

[...] 

Desse modo o destaque do tema sempre foi percebido em todas as esferas da própria 
Agência, seguindo o disposto no art. 5º da Lei nº 9.472 – Lei Geral de 
Telecomunicações. Atualmente, inclusive, vislumbra-se uma série de trabalhos 
discutindo a regulamentação e a fiscalização de atendimento e cobrança, 
mecanismos de reparação aos consumidores – usuários –, ofertas conjuntas de 
serviços, tratados conjuntamente por todas as Superintendências de serviços, com 
foco na transparência e efetividade de direitos consumeristas. 

Por tudo isso, a área técnica entende que o tema é mais adequadamente tratado em 
regulamento específico.  

4.2.30.3. É de se notar, todavia, que o citado Regulamento visa a assegurar direitos dos 
assinantes do serviço de TV por Assinatura, quais sejam, TV a Cabo, Distribuição de 
Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de Distribuição de Sinais de Televisão e de 
Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH) e Especial de TV por Assinatura (TVA).  

4.2.30.4. Diante disso, seria cabível questionar se o Regulamento do SeAC se almodaria 
perfeitamente aos ditames da Resolução nº 488/2007, com completa e eficiente 
garantia de seus usuários. Quanto ao tema, a minuta ora em análise prevê em seus 
novos §§ 3º e 4º do art. 4º: 

Art. 4º [...] 

§3º O Serviço de Acesso Condicionado é considerado, para todos os efeitos, serviço 
de televisão por assinatura. 

§4º O SeAC é sucedâneo do Serviço de TV a Cabo (TVC), do Serviço de Distribuição 
de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), do Serviço de Distribuição de Sinais de 
Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH) e do Serviço Especial de 
Televisão por Assinatura (TVA). 

4.2.30.5. Ou seja, a partir de simples interpretação é possível concluir que o SeAC, como 
serviço de TV por assinatura e como sucedâneo dos serviços atualmente existentes, 
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adota os Regulamentos que regem tais dispositivos em pontos específicos tais como 
os direitos dos assinantes. 

4.2.30.6. Ainda que assim não fosse, a própria Área Técnica indica a tomada de providências a 
fim de proporcionar o completo amoldamento do Regulamento de Proteção e Defesa 
dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura ao SeAC. 
Nesse sentido, destacou-se no Informe nº 7/2011: 

[...] adiante-se que já foram propostas alterações no texto do Regulamento de 
Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por 
Assinatura, que encontra-se em fase de revisão, para deixar claro que também é 
aplicável ao SeAC. 

4.2.30.7. Tal destaque deve-se à proposta, que já se encontra em fase final no órgão técnico, de 
atualização da Resolução nº 488/2007, com sua consequente adaptação à Lei nº 
12.485/2011, uma vez que todas as regras previstas no Regulamento são aplicáveis à 
prestação do serviço de TV por Assinatura independentemente da tecnologia 
utilizada.  

Sugestões do Relator 

4.2.30.8. Verifica-se que a Área Técnica concedeu o tratamento devido aos direitos dos 
assinantes, tendo em vista sua previsão em Regulamento em separado.  

4.2.30.9. Todavia, a fim de assegurar de todas as maneiras e de forma expressa a previsão 
detalhada de direitos dos assinantes do SeAC é de bom alvitre, pelo princípio da 
eventualidade e da segurança que deve ser concedida a assunto de tão elevada 
importância, que o diploma referente ao SeAC mencione, ao menos, que o resguardo 
dos direitos de seus usuários encontra-se em Regulamento próprio.  

4.2.30.10. Assim, resguarda-se o usuário/interessado leigo que porventura se utilize dessa futura 
norma regente e garante-se, de forma expressa e indubitável no corpo do 
Regulamento do Serviço, que há previsão do assunto em norma específica. 

4.2.30.11. Pelas mesmas razões, considero adequada menção ao cumprimento dos direitos e 
deveres elencados pelo LGT.  

4.2.30.12. Dessa forma, sugere-se a seguinte estrutura redacional: 

TÍTULO IV – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

[...] 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSINANTES 

Art. 86. Os direitos e deveres dos assinantes do SeAC são regidos pelo Regulamento 
de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por 
Assinatura e pela Lei Geral de Telecomunicações. 
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4.2.31.  INFRAÇÕES E SANÇÕES 

4.2.31.1. No mesmo Título IV são tratadas as Infrações e Sanções atinentes ao serviço, 
respectivamente, nos Capítulos V e VI. A Área Técnica justificou tais dispositivos 
nos moldes abaixo: 

5.4.83. O regulamento traz, então, as principais infrações em uma lista não 
exaustiva, de forma a atribuir à norma jurídica seu caráter coercitivo. 

5.4.84. Convém salientar que, em sintonia com o art. 57 da minuta o parágrafo único 
do art. 91 da minuta reforça a tese da responsabilidade da prestadora pelos atos 
praticados por seus empregados, prepostos, ou pessoas que concorram para a 
prestação do serviço. 

5.4.85. No que diz respeito às sanções, o regulamento apenas enumera as sanções 
passíveis de serem aplicadas à prestadora do serviço e remete o restante do 
disciplinamento para a regulamentação específica editada pela Anatel. 

4.2.31.2. Acerca de tal ponto, a PFE-Anatel manifestou-se no sentido de que o dispositivo 
relativo às sanções deveria fazer menção expressa à submissão da Anatel à LGT e ao 
Regulamento de Sanções Administrativas.  

4.2.31.3. O Informe Complementar nº 7/2011, indicou então a adoção parcial da propositura, 
optando por fazer referência geral à regulamentação aplicável, o que abarcaria as 
duas normas referidas pelo órgão de consulta jurídica, nos termos seguintes: 

5.6.8. Item s: Em relação à menção explícita à LGT e ao Regulamento de Sanções 
Administrativas no caput do art. 92 da proposta de Regulamento do Informe nº 
06/2011-CMROR/SCM, menciona-se que o referido artigo foi alterado e contém a 
referência explícita a toda a regulamentação aplicável ao serviço, o que incluiria 
tanto as disposições da LGT, como de outros regulamentos da Agência. Assim, a 
aplicação de sanções não estaria restrita ao disposto no regulamento em comento. A 
nova redação proposta no art. 90 é a seguinte: 

Art. 90. O não cumprimento da regulamentação aplicável ao serviço 
sujeitará a prestadora à aplicação das seguintes sanções, sem 
prejuízo das de natureza civil e penal, no que couber:  

I -  advertência; 

II -  multa; 

III -  suspensão temporária; 

IV -  caducidade. 

4.2.31.4. Manifesto minha concordância com a manifestação da Área Técnica por considerar 
que a alteração proposta atendeu às razoáveis preocupações da PFE-Anatel. 
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4.2.32.  DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS OUTORGAS VIGENTES E DISPOSIÇÕES 
FINAIS E TRANSITÓRIAS 

4.2.32.1. A proposta de regulamento oferecida pela área técnica reservou o Título V para tratar 
de aspectos relativos ao período de transição do marco regulatório atual para o novo 
marco regulatório inaugurado com a vigência da Lei n.º 12.485/2011. 

4.2.32.2. Assim, esta parte do regulamento tratou de dispor, dentre outros, dos seguintes 
pontos principais: 

(i) preservação da validade dos contratos e termos de autorização em vigor e 
regularmente celebrados sob o marco regulatório atual; 

(ii)  imediata adaptação às regras sobre conteúdo brasileiro, previstas no Capítulo 
V da Lei 12.485; 

(iii)  prazos e procedimentos para a adaptação das outorgas de TVC, DTH, MMDS 
e TVA, regulamentando, assim, o §§ 2º e 4º as 6º do art. 37 da Lei n.º 12.485; 

(iv) imediata adaptação das Concessões do Serviço TVA a todas as disposições 
relativas ao SeAC, ressalvada a aplicação de disposições que tratam de 
controle e restrição de capital, nos termos da lei; 

(v) competência da Anatel para solucionar casos omissos e divergências, bem 
como resolução de conflitos a ela apresentados; 

(vi) Vinculação entre dispositivos constantes da proposta de Regulamento do 
SeAC e regulamentação específica da Ancine – Agência Nacional de Cinema. 

(vii)  Identificação dos instrumentos que deverão reger as prestadoras de cada 
serviço que optarem não adaptarem seus instrumentos de outorga para 
instrumentos de outorga do SeAC; 

(viii)  Privilégio da aplicação das regras de transferência de outorga e controle, e de 
direito de uso de radiofrequências constantes do Regulamento do SeAC em 
detrimento de quaisquer regras específicas dos regulamentos dos serviços de 
TV por Assinatura atuais; 

(ix) Condicionamento de quaisquer alterações relativas à radiofrequência à 
obrigação de adaptação das outorgas atuais para outorgas do SeAC; e 

(x) Alternativa para dar andamento à adequação da regulamentação dos atuais 
serviços aos dispositivos da Lei n.º 12.485/2011.  

4.2.32.3. Este último ponto (“alternativa para a adequação da regulamentação dos serviços 
atuais”), levou em consideração manifestação específica da Procuradoria Federal 
Especializada, emanada no âmbito de consulta específica feita pela própria área 
técnica. O Informe Complementar n.º 7/2011 dá mais detalhes sobre o assunto: 
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5.5.15.  Item z e subitens: É importante observar que a PFE-Anatel concluiu em seu 
parecer que a substituição da regulamentação específica não só não ofende a 
legislação, como atende inteiramente aos seus comandos, vez que, conforme explicitado 
no item 193, “A Lei afirma que a Anatel deve adequar a regulamentação dos serviços 
anteriores, no que couber, aos ditames da Lei nº 12.485/2011. A escolha da melhor 
forma de adequação incumbe ao administrador, analisando-se qual delas melhor atende 
o interesse público.”  

(...) 

Dito de outra forma, é indiferente, do ponto de vista material, que os comandos do 
legislador sejam efetivados em regulamento novo e único ou que sejam realizados de 
modo esparso, ou ainda que sejam repetidos, em vários instrumentos. A Lei estará 
atendida de toda forma, bem como os limites de atuação da Anatel permaneceriam os 
mesmos em todos os casos. 

No entanto, no exercício do poder administrativo que lhe é conferido para avaliar a 
forma de execução dos comandos legais, fica claro que a substituição por um novo 
Regulamento é mais eficiente, visto que, agregando toda a matéria em um só 
instrumento, deixa claro ao administrado a natureza do serviço, além de evitar a 
duplicidade de dispositivos, bem como coadunar com a inovação da ordem jurídica 
promovida pela Lei. 

Dessa forma, manteve-se a redação dos dispositivos relacionados à substituição da 
atual regulamentação que regem os atuais serviços de televisão por assinatura, bem 
como o Capítulo que regulamenta as disposições aplicáveis às atuais prestadoras dos 
Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA. 

4.2.32.4. Nestes termos, a solução entendida mais razoável pela área técnica, e materializada 
em sua proposta junto aos arts. 94 a 96, pode ser resumida, grosso modo, da seguinte 
forma: 

Regras aplicáveis às prestadoras que optarem por não migrar para o 
SeAC 

1) existência de dispositivo que especifica, para cada um dos Serviços 
existentes (TVC, DTH, MMDS e TVA), os instrumentos normativos, 
legais, contratuais ou parte desses, que passarão a reger as prestadoras que 
não migrarem para o SEAC; 

2) tais serviços serão regidos pelo Regulamento do SeAC naquilo que não 
contrariar o disposto em seus instrumentos de outorga, à exceção dos 
aspectos relativos a transferências, autorização de uso de radiofrequências, 
extinção de autorização, defesa da concorrência, direitos e obrigações, 
infrações e sanções, para os quais prevalecerá o Regulamento do SeAC; 

3) a partir do prazo fixado na Lei nº 12.485, as prestadoras devem seguir 
as disposições legais atinentes a conteúdo brasileiro (“cotas de 
programação”); 
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4) No caso do Serviço de TV a Cabo, para efeito das cotas de 
programação, serão desconsideradas do cômputo das cotas, os canais de 
programação tratados no art. 23 da Lei do Cabo. 

5) O art. 32 da Lei 12.485 (canais de distribuição obrigatória) se aplicam 
apenas aos Serviços de TVC, MMDS e DTH. 

6) Somente será expedida autorização de uso de RF ou consignada nova 
RF a estação já licenciada para as prestadoras de MMDS e TVA, caso 
essas prestadoras adaptem seus instrumentos de outorga para o SeAC. 

 

Resgras aplicáveis apenas às prestadoras de TVA que optarem por 
não migrar para o SeAC 

1) Somente será expedida autorização de uso de RF ou consignada nova 
RF a estação já licenciada para as prestadoras de MMDS e TVA, caso 
essas prestadoras adaptem seus instrumentos de outorga para o SeAC. 

Sugestão do relator: 

4.2.32.5. Manifesto-me favoravelmente à proposta da Área Técnica no sentido de substituir os 
regulamentos específicos dos serviços existentes pelo Regulamento do SeAC, 
ressalvando, porém, a necessidade de ajuste prévio na minuta de regulamento no 
que concerne ao SERVIÇO TVA. Explico. 

4.2.32.6. O artigo 37, §1º da Lei 12.485 preservou o ato de autorização da radiofrequência 
associado ao Serviço de TVA, porém, deixou de mencionar o Termo de 
Autorizaçãoe para prestação desse serviço, como o fez para o Serviço de TV a Cabo, 
DTH e MMDS. Verifique-se: 

Lei nº 12.485/2011 

Art. 37. (...) § 1º Os atos de outorga de concessão e respectivos contratos das atuais 
prestadoras do Serviço de  TV a Cabo – TVC, os termos de autorização já emitidos para  
as prestadoras do Serviço de Distribuição de Canais  Multiponto Multicanal – MMDS e 
do Serviço de Distribuição  de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via  
Satélite – DTH, assim como os atos de autorização de uso de  radiofrequência das 
prestadoras do MMDS e do Serviço  Especial de Televisão por Assinatura – TVA, 
continuarão em vigor, sem prejuízo da adaptação aos condicionamentos relativos à 
programação e empacotamento previstos no  Capítulo V, até o término dos prazos de 
validade neles consignados, respeitada a competência da Anatel quanto à  
regulamentação do uso e à administração do espectro de  radiofrequências, devendo a 
Anatel, no que couber, adequar  a regulamentação desses serviços às disposições desta 
Lei. 

4.2.32.7. Ocorre que a minuta de Regulamento (§ 2º do art. 94) propôs que as prestadoras do 
Serviço TVA que optarem por não migrar para o SeAC, passarão a ser regidas pelo 
Regulamento do SeAC e pelo respectivo Termo de Autorização de TVA. 
Conforme informações fornecidas pela Superintendência de Serviços de 



Página 59 de 69 da Análise no 45/2011-GCMB, de 02/12/2011. 
 

201190223370   LCS/LCB 

 

Comunicação de Massa, o conteúdo do Termo de Autorização de TVA consistiria, 
grande parte, em mera remissão ao que estiver no Regulamento do TVA. Mas, pela 
proposta da Área Técnica (art. 101), o Regulamento do TVA será substituído 
integralmente pelo Regulamento do SeAC. Senão vejamos: 

Art. 94.  Os prestadores que optarem por não adaptar seus instrumentos de outorga 
ao Serviço de Acesso Condicionado, nos termos dos §§ 2º, 6º, 7º e 8º do art. 37 da Lei de 
regência do serviço, serão regidos da seguinte maneira:  

I -  Serviço de TV a Cabo: pela LGT, pelos capítulos V e VII da Lei nº 8.977/95 (Lei do 
Cabo), e pelos instrumentos de outorga em vigor, até o prazo final neles consignados ou 
até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado; 

II -  Serviço DTH: pela LGT e pelos instrumentos de outorga em vigor até que 
sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado; 

III -  Serviço MMDS: pela LGT e pelos instrumentos de outorga do serviço e de 
radiofrequência em vigor, até o prazo remanescente para o uso de radiofrequências ou 
até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado; e 

IV -  Serviço TVA: pela LGT e pelos instrumentos de outorga do serviço e de 
radiofrequência em vigor, até o prazo remanescente para o uso de radiofrequências ou 
até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado.  

(...) 

§ 2º Os serviços citados nos incisos I a IV são regidos por este Regulamento no 
que não contrariar o disposto nos respectivos instrumentos de outorga e em todos os 
casos em relação a transferências, autorização de uso de radiofrequência, extinção da 
autorização, defesa da concorrência, direitos e obrigações, infrações e sanções. 

 (...) 

Art. 101.  O presente regulamento substitui o Regulamento do Serviço Especial de 
Televisão por Assinatura, TVA, aprovado pelo Decreto nº 95.744, de 23 de fevereiro de 
1988 e alterado pelo Decreto nº 95.815, de 10 de março de 1988; o Regulamento do 
Serviço de TV a Cabo, aprovado pelo Decreto nº 2.206, de 14 de abril de 1997; a 
Norma do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), aprovada 
pela Portaria nº 254, de 16 de abril de 1997, a Norma do Serviço de Distribuição de 
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH), aprovada pela 
Portaria nº 321, de 21 de maio de 1997; e a Norma do Serviço de TV a Cabo, aprovada 
pela Portaria nº 256, de 18 de abril de 1997. 

4.2.32.8. Diante disso, como a Lei optou por não mencionar o que ocorreria com os Termos de 
Autorização de serviço do TVA (se continuariam em vigor, ou não, após a 
promulgação da Lei 12.485), prevalecerá o que for feito pela Anatel em sua atividade 
de regulamentação infra-legal. Assim, alerto para a necessidade de adequar a 
proposta da Área Técnica com vistas a preservar pontos importantes que permitam 
que o Serviço de TVA continue a ser prestado, como por exemplo: 

1) definição do Serviço TVA, contida no Regulamento do Serviço Especial de 
Televisão por Assinatura- TVA – Anexo ao Decreto n.º 95.744, de 23/2/1988. (art 2º 
e parágrafo único); 
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2) Aplicação do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão -  o serviço de TVA 
possui especificidades que necessitam da aplicação de regras da Radiodifusão. 
(parágrafo único do Art. 1º) 

3) Preservar obrigações 

a) Art 7º – que obriga a prestadora a instalar pelo menos um terminal destinado à 
fiscalização 

b) Art. 32 – estabelece prazo para informar a Anatel a interrupção do serviço. 

4.2.32.9. Assim, sugiro as seguintes alterações na minuta de regulamento, sem prejuízo da 
necessidade de renumeração de artigos: 

 
1) Alterar o inciso IV do Art. 94 para inserir a regulamentação de 

radiodifusão 

“IV - Serviço TVA: pela LGT e pelos instrumentos de outorga do serviço e de 
radiofrequência em vigor, até o prazo remanescente para o uso de radiofrequências ou 
até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado, no que couber pelo 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, e suas alterações.” 

 
2) Inserir a definição do serviço na Seção II – Das Prestadoras do Serviço TVA 

“Art. 97 O Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA é o serviço de 
telecomunicações, destinado a distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais 
codificados, mediante utilização de canais do espectro radioelétrico, permitida, a 
critério do poder concedente, a utilização parcial sem codificação. 

Parágrafo único. Não constitui TVA o encaminhamento de sinais codificados às suas 
estações repetidoras ou retransmissoras, por parte de concessionárias de serviços de 
radiodifusão de sons e imagens.” 

 
3) Adequar o texto do atual art. 97 – Seção II 

“Art. 98 As atuais concessões, adaptadas para autorização, para a prestação do Serviço 
TVA cujos atos de autorização de uso de radiofrequência estejam em vigor, ou dentro de 
normas e regulamentos editados pela Anatel, até a data da promulgação da Lei de 
regência do serviço, poderão ser adaptadas para prestação do Serviço de Acesso 
Condicionado, nas condições estabelecidas na referida Lei, permanecendo, neste caso, 
vigentes os atos de autorização de uso de radiofrequência associados pelo prazo 
remanescente da outorga, contado da data de vencimento de cada outorga, não sendo 
objeto de renovação adicional.” 

 
4) Inserir os seguintes incisos no art.  86 - Capitulo IV – Dos Direitos e 

Obrigações 

a) Inserir após o inciso VI 
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VII - Nas localidades das estações do serviço, a prestadora deverá disponibilizar pelo 
menos uma Unidade Receptora e Decodificadora do Assinante para recepção do 
serviço, destinado à fiscalização da Anatel. 

b) Inserir após o inciso XV 

XVI - As interrupções do serviço, por período superior a 24 (vinte e quatro) horas 
consecutivas, deverão ser justificadas, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, 
perante a Anatel. 

4.2.33.  SOBREPOSIÇÃO DE OUTORGAS NO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO AO SEAC 

4.2.33.1. No item 5.8 de seu Informe n.º 7/2011, a Superintendência de Serviços de 
Comunicação de Massa, assim se manifestou: 

5.8. Menciona-se ainda que as prestadoras do SeAC deverão observar o disposto no 
artigo 133, Inciso IV da LGT5, que impõe, como condição subjetiva para a obtenção de 
autorização de serviço de interesse coletivo, que a empresa não seja, na mesma região, 
localidade ou área, encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço. Assim 
como, também deverão observar também por analogia o disposto no artigo 87 da LGT, 
de forma a solucionar as possíveis sobreposições de outorgas oriundas do processo de 
adaptação dos instrumentos contratuais dos atuais serviços de televisão por assinatura 
para o SeAC. 

4.2.33.2. Por sua vez, o art. 87 da LGT reclamado pela área técnica diz respeito à expedição de 
outorga de Concessão do STFC condicionada à resolução de sobreposição de 
outorgas da mesma modalidade de serviço, detidas pela mesma empresa ou grupo 
empresarial, considerando a situação fática existente. Nesta circunstância, foi 
concedido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a transferência de outorga 
duplicada, sob pena de caducidade e de outras sanções: 

Art. 87. A outorga a empresa ou grupo empresarial que, na mesma região, localidade 
ou área, já preste a mesma modalidade de serviço, será condicionada à assunção do 
compromisso de, no prazo máximo de dezoito meses, contado da data de assinatura do 
contrato, transferir a outrem o serviço anteriormente explorado, sob pena de sua 
caducidade e de outras sanções previstas no processo de outorga. 

4.2.33.3. Quanto a este ponto, manifesto-me favoravelmente à proposta da área técnica, 
considerando a razoabilidade da adoção analógica do art. 87 da LGT. Isso porque tal 
iniciativa não implica aplicação automática das disposições legais para a concessão à 
outorga de autorizações, mas busca apenas solucionar a questão, em prol da 
sociedade, com alternativas legais já existentes e consagradas pelo escrutínio 
democrático, com as adaptações necessárias ao regime privado.  

4.2.33.4. Dessa forma, cumpre-se adequadamente o dever incumbido à Anatel de regulamentar 
as disposições daquela lei, conforme prescrito em seu art. 426. Assim, proponho o 
seguinte novo dispositivo: 

                                                           
5 Art. 133. São condições subjetivas para obtenção de autorização de serviço de interesse coletivo pela empresa: [...] 
IV - não ser, na mesma região, localidade ou área, encarregada de prestar a mesma modalidade de serviço. 
6 Art. 42.  A Anatel e a Ancine, no âmbito de suas respectivas competências, regulamentarão as disposições desta 
Lei em até 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação, ouvido o parecer do Conselho de Comunicação Social.  
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 Art. 92. A outorga a empresa ou grupo empresarial que, na mesma região, localidade 
ou área, já preste o Serviço de Acesso Condicionado, será condicionada à assunção do 
compromisso de, no prazo máximo de dezoito meses, contado da data de assinatura do 
Termo de Autorização, transferir a outrem o serviço anteriormente explorado, sob pena 
de sua caducidade e de outras sanções previstas no processo de outorga. 

4.2.34.  CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE ARQUIVAMENTO DE OUTR OS 
PROCESSOS NORMATIVOS 

4.2.34.1. Considerando a proposta de substituição da atual regulamentação, nos termos e 
abrangência mencionados no Item, desta Análise, Disposições Aplicáveis às 
Outorgas Vigentes e Disposições Finais e Transitórias, bem como as considerações 
constantes dos itens 5.5.15 e 5.5.10 do Informe nº 7/2011, proponho que o Conselho 
Diretor, na hipótese de acolhimento da proposta encaminhada por este Conselheiro 
relator, autorize, com fundamento no art. 41 do Regimento Interno da Anatel7, a 
SCM a arquivar os processos a seguir relacionados: 

• Processo nº 53500.029132/2007, relativo ao Regulamento de Serviço de TV a Cabo, bem 
como o encerramento da Consulta Pública nº 31/2011; 

• Processo nº 53500.021507/2009, relativo ao Regulamento do Serviço DTH; 

• Processo nº 53500.028795/2010, relativo ao Regulamento do Serviço MMDS; 

• Processo nº 53500.016638/2010, relativo ao Regulamento do Serviço TVA. 

4.2.35.  COMPARTILHAMENTO DE GANHOS (NOVO ART. 86 DA LGT) 

4.2.35.1. A Lei nº 12.485/2011 alterou o art. 86 da LGT, que passou a viger com a seguinte 
redação: 

“Art. 86.  A concessão somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo 
as leis brasileiras, com sede e administração no País, criada para explorar 
exclusivamente serviços de telecomunicações.  

Parágrafo único.  Os critérios e condições para a prestação de outros serviços de 
telecomunicações diretamente pela concessionária obedecerão, entre outros, aos 
seguintes princípios, de acordo com regulamentação da Anatel:  

I - garantia dos interesses dos usuários, nos mecanismos de reajuste e revisão das 
tarifas, mediante o compartilhamento dos ganhos econômicos advindos da 
racionalização decorrente da prestação de outros serviços de telecomunicações, ou 
ainda mediante a transferência integral dos ganhos econômicos que não decorram 
da eficiência ou iniciativa empresarial, observados os termos dos §§ 2o e 3o do art. 
108 desta Lei;  

II - atuação do poder público para propiciar a livre, ampla e justa competição, 
reprimidas as infrações da ordem econômica, nos termos do art. 6o desta Lei;  

                                                                                                                                                                                           
 
7 Regimento Interno da Anatel. “Art. 41. O procedimento será declarado extinto quando exaurida sua finalidade ou o 
seu objeto se tornar prejudicado por fato superveniente.” 
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III - existência de mecanismos que assegurem o adequado controle público no que 
tange aos bens reversíveis 

4.2.35.2. Nesse contexto, é pertinente registrar que a Superintendência de Serviços Públicos – 
SPB demonstrou concessão de especial atenção ao assunto, que se mostra relevante 
no contexto da Lei nº 12.485/2011. 

4.2.36.  PRAZOS LEGAIS PREVISTOS PARA MANIFESTAÇÃO DA ANATEL  

4.2.36.1. O artigo 32 da Lei nº 12.485/2011 dispõe acerca do carregamento de canais de 
programação de distribuição obrigatória e determina, especificamente, em seus 
parágrafos as seguintes competências para a Anatel: 

§ 7º  Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, o interessado estará 
desobrigado do cumprimento do disposto no § 6º deste artigo e deverá comunicar o 
fato à Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do 
comunicado, sob pena de aceitação tácita mediante postura silente em função de 
decurso de prazo.  

[...] 

§ 20.  A dispensa da obrigação de distribuição de canais nos casos previstos no § 8º 
deverá ser solicitada pela interessada à Anatel, que deverá se manifestar no prazo de 
90 (noventa) dias do recebimento da solicitação, sob pena de aceitação tácita 
mediante postura silente em função de decurso de prazo.  

4.2.36.2. O §7º, portanto, refere-se à oferta dos canais obrigatórios em bloco e em ordem 
numérica virtual sequencial, conforme preceitua o §6º, e à competência da Agência 
para avaliar a inviabilidade técnica ou econômica de tal determinação a partir de 
comunicação do interessado. 

4.2.36.3. Da mesma forma estabelece o §20 ao tratar das disposições do §8º, que normatiza a 
não obrigatoriedade da distribiução de parte ou totalidade dos canais obrigatórios em 
decorrência das mesmas impossibilidades mencionadas acima. 

4.2.36.4. Já o art. 37 da mesma norma dispõe em seus §§10 e 14: 

§10.  A Anatel deverá adotar as medidas necessárias para o tratamento da 
solicitação de que tratam os §§ 2º e 6º e se pronunciar sobre ela no prazo máximo de 
90 (noventa) dias do seu recebimento.  

[...] 

§ 14.  As solicitações de que tratam os §§ 2º e 6º serão consideradas 
automaticamente aprovadas caso a Anatel não se pronuncie sobre elas no prazo 
estabelecido no § 10.  

4.2.36.5. No que interessa ao ponto ora tratado, as disposições acima citadas referem-se à 
adaptação das outorgas atuais para a prestação do SeAC a partir da aprovação do 
Regulamento em análise (§2º). 
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4.2.36.6. Em todos esses casos referenciados, a Lei nº 12.485/2011 é clara quanto ao prazo de 
90 dias – a partir do recebimento da manifestação do interessado – dado à Anatel 
para aquiescência, sob pena de aceitação tácita.  

4.2.36.7.  Ao tratar de tais disposições legais, a minuta de Regulamento trouxe o seguinte 
detalhamento: 

Art. 62. A prestadora de Serviço de Acesso Condicionado, em sua área de prestação, 
independentemente de tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar 
disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes, em todos 
os Planos de Serviço ofertados, canais de programação de distribuição obrigatória 
para as seguintes destinações: 

 [...]  

§9º Os canais de programação de que trata este artigo deverão ser ofertados em 
bloco e em ordem numérica virtual sequencial, sendo vedado intercalá-los com 
outros canais de programação, respeitada a ordem de alocação dos canais de 
programação no serviço de radiodifusão de sons e imagens, inclusive em tecnologia 
digital, de cada localidade. 

§10. Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, a prestadora estará 
desobrigada do cumprimento do disposto no § 9º deste artigo e deverá comunicar o 
fato à Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do 
comunicado, após o qual será considerado aprovado nos termos apresentados pela 
prestadora. 

§11 O prazo estabelecido no §10 ficará suspenso enquanto não forem apresentados 
esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados 
pela Anatel. 

[...] 

Art. 65. Em caso de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a Anatel 
determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da totalidade dos 
canais de que trata o art. 62, nos termos do § 8º do art. 32 da Lei de Regência do 
Serviço. 

§1º A dispensa da obrigação de distribuição de canais de programação de que trata 
o caput do art. 64 poderá ser solicitada pela prestadora à Anatel por escrito, 
devendo a solicitação ser acompanhada de análise econômico-financeira e de 
projeto técnico detalhando as condições de prestação do serviço pela rede da 
prestadora e explicitando os motivos da necessidade de dispensa. 

§2º A Anatel deverá se manifestar acerca da solicitação de que trata o § 1º no prazo 
de 90 (noventa) dias do seu recebimento, após o qual se considerará a solicitação 
aprovada nos termos apresentados pela prestadora. 

§3º O prazo estabelecido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto não 
forem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do 
processo, solicitados pela Anatel. 

[...] 
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Art. 92. As atuais prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH e TVA, 
desde que preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias, poderão 
solicitar à Anatel a adaptação das respectivas outorgas para termos de autorização 
para prestação do Serviço de Acesso Condicionado imediatamente após a 
publicação deste Regulamento assegurando-se o direito de uso de radiofrequência já 
existente pelo prazo remanescente, na forma prevista na legislação pertinente e na 
regulamentação editada pela Anatel, em especial, a de uso da radiofrequência. 

[...] 

§3º A Anatel deverá se pronunciar sobre a adaptação de que trata o caput no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias do recebimento do pedido da prestadora. 

§4º O prazo estabelecido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto não 
forem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do 
processo, solicitados pela Anatel. 

§5º Os pedidos de adaptação de que trata o caput serão considerados 
automaticamente aprovados caso a Anatel não se pronuncie sobre elas no prazo 
estabelecido no §2º.  

4.2.36.8. Nos dois casos, a Lei nº 12.485/2011 é clara quanto ao prazo de 90 dias – a partir da 
manifestação do interessado – dado à Anatel para aquiescência, sob pena de 
aceitação tácita.  

Sugestão do Relator: 

4.2.36.9. Verifica-se que os dispositivos da proposta seguiram a linha de que os 90 (noventa) 
dias para aquiescência da Anatel acerca dos assuntos ora em comento não devem 
correr ininterruptamente, sem considerar as eventuais providências que, dentro desse 
período, ficam a cargo do próprio interessado.  

4.2.36.10. É de se ressaltar que a Lei de Processo Administrativo, nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999, prevê em seu artigo 4º, como dever do interessado/administrado a prestação de 
informações necessárias à instrução do caso: 

  Art. 4º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de 
outros previstos em ato normativo: 

[...] 

IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o 
esclarecimento dos fatos. 

4.2.36.11. A medida demonstra-se extremamente coerente, uma vez que a instrução do processo 
não depende apenas da atuação da Administração, mas de documentos e informações 
detidas unicamente pelo interessado. A citada Lei considera expressamente tal 
interação entre Administração e administrado: 

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados 
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do 
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor 
atuações probatórias. 
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§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados 
necessários à decisão do processo. 

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do 
modo menos oneroso para estes. 

4.2.36.12. A exemplo do que ocorre em processos de outorga de autorização de outros serviços 
no âmbito da Anatel, tais como Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e de 
Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), não é incomum que a Área Técnica 
perceba a ausência de dados essenciais para a avaliação do pedido e oficie o 
interessado a fim de supri-las. Essas providências respaldam-se na regência da LPA: 

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de 
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, 
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. 

4.2.36.13. A mesma Lei é específica quanto à instrução do processo administrativo, da forma a 
seguir: 

 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do 
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta 
Lei. 

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, 
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir 
alegações referentes à matéria objeto do processo.     

4.2.36.14. Dessa forma, a considerar pela necessidade de interação entre Administração e 
administrado, apresenta-se razoável que a contagem de prazos considere o ônus do 
impulso processual. Ou seja, iniciado o prazo para o interessado, a sua suspensão tem 
lugar quando o impulso depender de diligência por parte da Anatel.  

4.2.36.15. A Procuradoria Especializada da Anatel – PFE demonstra o endosso de tal lógica ao 
esposar o seguinte entendimento quanto à contagem de prazos processuais em seu 
Parecer nº 844/2008-ALO/PGF/PFE-Anatel: 

Primeiro, a fruição e suspensão dos prazos processuais no âmbito da Agência devem 
atender ao princípio do ônus do impulso processual, que consiste na seguinte 
premissa: se a Anatel é responsável pela prática de certos atos, os prazos do 
interessado estarão suspensos enquanto tais atos não se consumarem; ao passo que 
se o interessado for o responsável pela prática de determinado ato, os prazos fruirão 
enquanto não se materializarem. 

4.2.36.16. Nessa lógica, se há prazo legal para atuação da Agência e o impulso processual está 
nas mãos do interessado, é de se concluir pela suspensão da contagem enquanto não 
ocorrer o suprimento necessário pelo próprio administrado. 

4.2.36.17. O Código de Processo Civil segue a mesma ratio legis em seu art. 180, nos moldes a 
seguir: 
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Art. 180. Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou 
ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III; casos em que o prazo será 
restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. 

4.2.36.18. Portanto, é coerente que, a partir do momento em que o andamento do processo 
passe a depender de atuação do próprio interessado, que o prazo legal de 90 
(noventa) dias para avaliação dos pedidos apresentados seja suspenso a fim de 
garantir a devida interação entre Administração e interessado, sem atropelos em 
prejuízo da eficiência, conforme devidamente previsto na minuta em análise.  

4.2.36.19. Nesse contexto, também é importante ressaltar, que, na remota hipótese de a Anatel 
não se pronunciar dentro do prazo de noventa dias e haver aceitação tácita dos 
termos apresentados pelo interessado, nada impede o pronunciamento posterior da 
Agência em nome do Interesse Público que resguarda o setor.  

4.2.36.20. Isso porque, em nome do Princípio da Prevalência do Interesse Público sobre o 
Privado e da premente necessidade de resguardo da adequação normativa – 
principalmente no que tange a critérios técnicos e jurídicos – da prestação do serviço, 
não se pode permitir que as condições propostas pelo interessado se perpetuem de 
forma imutável sem qualquer ingerência estatal. 

4.2.36.21. Dessa forma, sugiro o acréscimo de expressão aos §10 do art. 62, §2º do art. 65 e §5º 
do art. 92 da minuta a fim de garantir pronunciamento da Anatel mesmo em caso de 
eventual aceitação tácita. Assim, não se exclui a possibilidade de adequação da 
proposta do interessado e assegura-se que os termos apresentados pela prestadora não 
se prolonguem sem nenhum controle, em prejuízo da sociedade: 

Art. 58 [...] 

§11. Em caso de inviabilidade técnica ou econômica, a prestadora estará 
desobrigada do cumprimento do disposto no § 9º deste artigo e deverá comunicar o 
fato à Anatel, que deverá ou não aquiescer no prazo de 90 (noventa) dias do 
comunicado, após o qual será considerado aprovado nos termos apresentados pela 
prestadora, até que haja o pronunciamento da Agência. 

[...] 

Art. 61. [...] 

§2º A Anatel se manifestará acerca da solicitação de que trata o § 1º no prazo de 90 
(noventa) dias do seu recebimento, após o qual se considerará a solicitação 
aprovada nos termos apresentados pela prestadora, até que haja pronunciamento da 
Agência. 

[...] 

Art. 90. [...] 

§5º Os pedidos de adaptação de que trata o caput serão considerados 
automaticamente aprovados caso a Anatel não se pronuncie sobre elas no prazo 
estabelecido no § 23º, até que haja pronunciamento da Agência. 
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4.2.36.22. Sugiro também, nesse último, a modificação de referência ao §2º para que se 
mencione, em seu lugar, o §3º, por correção de mero erro material. 

4.2.37.  CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

4.2.37.1. Adicionalmente ao processo referente à minuta de Termo de Autorização do SeAC, já 
mencionado no Item Formalização da Autorização desta Análise, considero 
relevante ressaltar que a proposta apresentada ao Conselho Diretor incumbiu o 
tratamento de determinados assuntos à regulamentação específica, a ser futuramente 
elaborada pela Anatel. São as seguintes: 

• ENTREGA DOS SINAIS DAS PROGRAMADORAS NAS INSTALAÇÕES DAS 
PRESTADORAS 

Art. 62 [...] 

§4º As programadoras dos canais de programação de que tratam os incisos II a XI 
deste artigo deverão viabilizar, a suas expensas, a entrega dos sinais dos canais de 
programação nas instalações indicadas pela prestadora, nos termos e condições 
técnicas estabelecidos pela Anatel em regulamentação específica. 

• DISTRIBUIÇÃO DO SINAL DIGITAL DE GERADORA LOCAL 

Art. 74. A geradora local de caráter privado poderá, a seu critério, ofertar sua 
programação transmitida com tecnologia digital para a prestadora de forma 
isonômica e não discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre as partes 
e nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel, em regulamentação específica, 
ficando, na hipótese de pactuação, facultada à prestadora a descontinuidade da 
transmissão da programação com tecnologia analógica 

(...) 

§5º Na distribuição dos canais de programação de que trata este artigo, deverão ser 
observados os critérios de qualidade técnica estabelecidos pela Anatel, em 
regulamentação específica, sendo que, para os canais de programação das 
geradoras locais, é de exclusiva responsabilidade da prestadora a recepção do sinal 
das geradoras para sua distribuição aos assinantes. 

• INFORMAÇÕES DAS PRESTADORAS PARA CONTROLE DA PRESTAÇÃO PELA ANATEL 

Art. 86 [...] 

Parágrafo único. A Anatel estabelecerá, em regulamentação específica, as 
informações que as prestadoras deverão disponibilizar à Agência para o 
planejamento, acompanhamento e controle da prestação do serviço. 

4.2.37.2. Aproveito a oportunidade apenas para alertar quanto à necessidade de especificação 
célere de tais dispositivos a fim de se garantir a completa regulamentação de todos os 
temas vinculados ao SeAC no âmbito da Anatel. 

4.2.37.3. Diante de todas as razões ora expostas, entendo que o assunto encontra-se em 
condições de vir a ser deliberado pelo Conselho Diretor. 
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5. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, proponho: 

a) Aprovar a submissão da proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado – 
SeAC à consulta pública, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do Anexo 
II a esta Análise; 

b) Publicar, na página da Anatel na Internet, a documentação que embasou a proposta, 
inclusive Informes, Pareceres, a presente Análise e eventuais votos de Conselheiro;  

c) Realizar audiência pública sobre a proposta em tela, concomitantemente à consulta 
pública, a fim de ampliar as possibilidades de debate com a sociedade; e 

d) Autorizar, com fundamento no art. 41 do Regimento Interno da Anatel, a 
Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa a arquivar os processos a seguir 
relacionados: 

d.1) Processo nº 53500.029132/2007, relativo ao Regulamento de Serviço de TV a 
Cabo, bem como o encerramento da Consulta Pública nº 31/2011; 

d.2) Processo nº 53500.021507/2009, relativo ao Regulamento do Serviço DTH; 

d.3) Processo nº 53500.028795/2010, relativo ao Regulamento do Serviço MMDS; 

d.4) Processo nº 53500.016638/2010, relativo ao Regulamento do Serviço TVA. 

É como considero. 

6. ANEXOS 

6.1. ANEXO I – Proposta GCMB: minuta de regulamento com marcas de revisão em relação à 
versão anexa ao Informe nº 7/2011-CMROR/SCM, de 04/11/2011. 

6.2. ANEXO II – Proposta GCMB: minuta de regulamento sem marcas de revisão. 
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