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1. ASSUNTO 
Proposta de submissão à Consulta Pública de minuta de Regulamento do Serviço de Acesso 
Condicionado. 

2. REFERÊNCIAS 
2.1. Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011; 

2.2. Matéria para Apreciação do Conselho Diretor nº 81/2011-CMRO/SCM, de 11/11/2011; 

2.3. Minuta de Consulta Pública; e  

2.4. Processo nº 53500.021888/2011. 

3. RELATÓRIO 
3.1. DOS FATOS 

Trata-se de proposta de submissão à Consulta Pública de minuta de Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC), elaborada pela Superintendência de Serviços de Comunicação de 
Massa (SCM) e encaminhada a este Colegiado por meio da Matéria para Apreciação do 
Conselho Diretor nº 81/2011-CMRO/SCM, de 11/11/2011. 

A matéria foi relatada na Reunião do Conselho Diretor (RCD) nº 632, por meio da Análise nº 
45/2011-GCMB, de 02/12/2011. Naquela oportunidade, solicitei vista dos autos, com amparo no 
art. 20 do Regimento Interno da Anatel (RI), aprovado pela Resolução nº 270, de 19/07/2001. 

São os fatos. 

3.2. DA ANÁLISE 

Cuida o presente voto de manifestação em pedido de vista formulado no julgamento de proposta 
de Consulta Pública referente à minuta de Regulamento do SeAC, que tem como objetivo 
atender ao disposto no art. 42 da Lei nº 12.485, de 12/09/2011: 

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. 

Na RCD nº 632, foi apresentada proposta de Consulta Pública por parte do Relator, por meio da 
Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011. No presente Voto, manifesto-me pela aprovação da 
proposta do Relator, com as alterações e observações que passo a descrever. 

3.2.1. Da Abrangência da Proposta 

A primeira questão a ser avaliada na proposta de Regulamento em exame diz respeito à sua 
abrangência: além de disciplinar a oferta do SeAC, nos termos do disposto na Lei nº 12.485, de 
12/09/2011, a minuta em tela também estabelece a que regras estarão subordinados os atuais 
prestadores do Serviço de TV a Cabo, do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto 
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Multicanal (MMDS), do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por 
Assinatura Via Satélite (DTH) e do Serviço Especial de TV por Assinatura (TVA) no caso de 
não adaptação ao novo serviço, bem como as condições para sua migração ao SeAC.  

Nesse sentido, sugiro que a ementa da Resolução que aprovará o ato normativo em tela indique 
essa intenção, tornando mais claro aos interessados em contribuir no processo de Consulta 
Pública o escopo da proposta, nos seguintes termos:  

Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e das regras que 
disciplinarão a prestação do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV por Assinatura 
(TVA) e do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV). 

Da mesma forma, proponho que o art. 1º da Resolução reflita a abrangência da norma 
pretendida: 

Art. 1º.  Aprovar, na forma do anexo a esta Resolução, o Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC), bem como as regras que disciplinarão a prestação do 
Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV por Assinatura (TVA) e do Serviço de 
Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV). 

A referida proposta também está contemplada pela alteração do art. 1º da minuta de 
Regulamento, anexa à Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011: 

Art. 1º. Este regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de exploração e 
fruição do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), bem como a prestação do Serviço de 
TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV por Assinatura (TVA) e do Serviço de Distribuição de 
Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV). 

3.2.2. Do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV) 

Em 12/05/2011, por ocasião da RCD nº 606, este Conselho Diretor analisou a conveniência e a 
oportunidade de extinção do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos 
(DISTV), nos autos do Processo nº 53500.005424/2009.   

Naquela deliberação, como retrata a Ata da citada Reunião1, decidiu-se não só pela manutenção 
do serviço no rol das modalidades de TV por assinatura, como também pela necessidade de 
incluí-lo no Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de 
Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução nº 488, de 03/12/2007, e alterado pela 
Resolução nº 528, de 17/04/2009. Para tanto, este Colegiado determinou à SCM que 
encaminhasse, para exame, proposta de alteração do mencionado instrumento normativo, de 
forma a submeter o DISTV a seus mandamentos. 

Cumpre mencionar ainda que, na proposta do Regulamento de Gestão da Qualidade das 
Prestadoras dos Serviços de Televisão por Assinatura (RGQ-STA), submetida à Consulta 

                                                           
1http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=260354&assuntoPublicac
ao=Ata%20da%20606ª%20reunião%20do%20Conselho%20Diretor&caminhoRel=Cidadao-Biblioteca-
Acervo%20Documental&filtro=1&documentoPath=260354.pdf. 



 

Página 3 de 21 do Voto no 163/2009-GCER, de 15/12/2009.                                                   201190231258  
633ª Reunião do Conselho Diretor                                                                                                              LF/KD 

Pública nº 26, de 23/05/20112, já foi prevista a inserção do DISTV em seu âmbito de aplicação, 
de forma a submetê-lo às metas e indicadores de qualidade comuns aos demais serviços de TV 
paga.  

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.485, de 12/09/2011, e a formulação de sua regulamentação, 
faz-se oportuna a discussão de como inserir o DISTV nesse novo ambiente normativo, em que 
pese restar um único prestador do serviço. 

Nesse sentido, importante ressaltar que, mesmo não havendo previsão legal para a adaptação da 
outorga de DISTV em autorização do SeAC, é clara a intenção da Lei nº 12.485, de 12/09/2011, 
em fazer convergir para o novo serviço todas as modalidades de TV por assinatura hoje 
exploradas. A própria Procuradoria Federal Especializada (PFE), no parecer exarado nos autos 
do presente processo, corroborando entendimento da área técnica, destacou que “a grande 
alteração proposta pela legislação, portanto, consiste no fato de que, a partir dela, os serviços 
de televisão por assinatura não mais passarão a ser regulados em função da tecnologia, mas, 
sim, em função da percepção do serviço prestado ao usuário”. 

Ao mesmo tempo, é forçoso reconhecer que o DISTV foi recepcionado pela nova lei, já que está 
incluído entre os serviços sujeitos ao recolhimento da Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), nos termos de seu art. 26. 

Portanto, proponho, nos termos das sugestões transcritas no item 3.2.1. acima, a inclusão do 
DISTV entre os serviços que serão disciplinados pelo Regulamento em exame, possibilitando a 
seu prestador, cumprindo os requisitos legal e regulatoriamente exigidos, migrar sua operação 
para o SeAC. 

Note-se, no entanto, que ao mesmo tempo em que serão propostas as prerrogativas estabelecidas 
pela Lei nº 12.485, de 12/09/2011, para a migração ao SeAC, e que se buscará atualizar as regras 
de prestação do DISTV, não serão impostas a seu prestador as imposições relativas aos canais de 
programação de distribuição obrigatória previstos no art. 32 da referida lei, que são aplicáveis, 
nos termos legais, apenas ao Serviço de TV a Cabo, ao MMDS e ao DTH.   

A sugestão em tela está contemplada pela alteração do art. 4º, § 5º; do art. 90, §§ 6º e 10; e do 
art. 90 da minuta de Regulamento, anexa à Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011: 

Art. 4º. ..................................................................................................................................  

§ 4º O SeAC é sucedâneo do Serviço de TV a Cabo, do MMDS, do DTH, do TVA e do 
DISTV. 

................................................................................................................................................ 

Art. 90. As atuais prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV, 
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. 

........................................................................................................................................... 

§ 6º Enquanto não se efetivar a adaptação de que trata o caput, as prestadoras dos 
Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV deverão continuar prestando seus 

                                                           
2 Aprovada pelo Conselho Diretor em 19/05/2011, por ocasião de sua Reunião nº 607, nos autos do Processo nº 
53500.005676/2010. 
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respectivos serviços, cumprindo o disposto na LGT, na regulamentação aplicável e em 
seus respectivos instrumentos de outorga. 

........................................................................................................................................... 

§ 10. As prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV 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.  

Art. 91. As prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV que 
tiverem suas outorgas adaptadas deverão assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços aos seus assinantes, com preços similares ou inferiores aos por elas praticados, 
na mesma área de prestação dos serviços. 

3.2.3. Da Substituição dos Regulamentos e das Normas dos Serviços 

A proposta do Conselheiro Relator, acolhendo a redação oferecida pela área técnica, determina, 
em seu art. 101, que tanto os Regulamentos do Serviço de TV a Cabo e de TVA quanto as 
Normas do Serviço de TV a Cabo, de MMDS e de DTH, todos vigentes, sejam substituídos pelo 
Regulamento do SeAC. 

O primeiro ponto a ser avaliado diz respeito ao instituto jurídico aplicado. Não me parece 
adequada a previsão de substituição daqueles instrumentos normativos pelo último. No presente 
caso, pelos efeitos que se pretende alcançar, qual seja, suprimir ex nunc a eficácia de tais atos 
normativos, juridicamente perfeitos e válidos, o instituto da revogação é que deve ser adotado. 
Ademais, convém lembrar que a sua utilização fundamenta-se em critérios de conveniência e de 
oportunidade, o que efetivamente ocorreu quando da escolha desta alternativa pela área técnica, 
nos termos do Informe nº 06/2011-CMROR/SCM, de 29/09/2011, acolhido, nesse ponto, pelo 
Conselheiro Relator. Com essa alteração no texto da proposta, resta evidente a supressão das 
referidas regras do arcabouço regulatório do setor. 

A outra questão, ainda mais relevante e que será objeto de considerações adicionais, está 
relacionada com as particularidades técnicas de prestação dos serviços, de acordo com a 
tecnologia empregada. Quanto a isso, as Normas do MMDS e de TV a Cabo vigentes 
estabelecem uma série de parâmetros e critérios técnicos relacionados, por exemplo, à potência 
dos transmissores, à configuração das antenas, à determinação da intensidade de campo, a 
critérios de proteção, aos planos de canalização, aos requisitos mínimos e aos testes de 
desempenho dos sistemas não previstos na proposta em exame, que deveria não apenas ser 
mantida como estendida ao SeAC, até que nova regulamentação afim seja aprovada. 

Nesse sentido, sugiro a inclusão, no corpo da Resolução, do seguinte artigo: 

Art. 2º. Revogar o Regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura, 
aprovado pelo Decreto n.º 95.744, de 23 de fevereiro de 1988 e alterado pelo Decreto n.º 
95.815, de 10 de março de 1988; o Regulamento do Serviço de Distribuição de Sinais de 
TV por Meios Físicos, aprovado pela Portaria do Ministério das Comunicações nº 250, de 
13 de dezembro de 1989; o Regulamento do Serviço de TV a Cabo, aprovado pelo 
Decreto n.º 2.206, de 14 de abril de 1997; a Norma do Serviço de Distribuição de Sinais 
Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 254, 
de 16 de abril de 1997, à exceção de seu Item 9 (Aspectos Técnicos); a Norma do Serviço 
de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite, aprovada 
pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 321, de 21 de maio de 1997; e a Norma 
do Serviço de TV a Cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 
256, de 18 de abril de 1997, à exceção de seus Itens 2 (Definições), 8 (Aspectos Técnicos) 
e 9 (Operação dos Sistemas de TV a Cabo). 
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3.2.4. Da Alteração do Plano Geral de Metas de Qualidade dos Serviços de TV por Assinatura e 
do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por 
Assinatura 

O Conselheiro Relator, por meio do art. 2º da minuta de Resolução oferecida ao exame deste 
Colegiado, propôs a alteração do Plano Geral de Metas de Qualidade dos Serviços de TV por 
Assinatura, aprovado pela Resolução nº 411, de 14/07/2005, de forma a submeter o SeAC a seus 
ditames. Com o objetivo de contemplar o disposto no item 3.2.2. acima, proponho que, no 
referido dispositivo, seja incluído, além do SeAC, também o DISTV: 

Art. 2º. Dar nova redação ao art. 1º do Plano Geral de Metas de Qualidade dos Serviços 
de TV por Assinatura, aprovado pela Resolução n.º 411, de 14 de julho de 2005, nos 
seguintes termos: 

Art. 1º. Este Plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas 
prestadoras do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de 
TV por Assinatura (TVA), do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por 
Meios Físicos (DISTV) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), tendo por 
objetivo possibilitar à Agência Nacional de Telecomunicações a gestão da 
qualidade desses serviços sob a regência da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 
2011, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - 
LGT), da Lei n.º 8.977, de 6 de janeiro de 1995 (Lei de TV a Cabo) e de sua 
regulamentação pertinente. 

E, em que pese a afirmação da área técnica de que está em fase de revisão a proposta de alteração 
do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por 
Assinatura, aprovado pela Resolução nº 488, de 03/12/2007, e alterado pela Resolução nº 528, de 
17/04/2009, devendo subordinar o SeAC a seus mandamentos, proponho, desde já, que sejam 
incluídos no referido instrumento normativo tanto o novo serviço quanto o DISTV, na forma que 
se segue: 

Art. 3º. Dar nova redação ao art. 1º do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos 
dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução n.º 
488, de 3 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução n.º 528, de 17 de abril de 2009, 
nos seguintes termos: 

Art. 1º. Este Regulamento estabelece normas básicas de proteção e defesa dos 
direitos dos assinantes do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de 
TV por Assinatura (TVA), do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por 
Meios Físicos (DISTV) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), sob a 
regência da Lei n.º 12.485, de 12 de setembro de 2011, da Lei n.º 9.472, de 16 de 
julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), da Lei n.º 8.977, de 6 de 
janeiro de 1995 (Lei de TV a Cabo) e de sua regulamentação pertinente. 

3.2.5. Da Utilização da Faixa de 2,5 GHz 

Em 11/08/2010, foi editada a Resolução nº 544, que alterou o Regulamento sobre Condições de 
Uso das Faixas de 2.170 MHz a 2.182 MHz e de 2.500 MHz a 2.690 MHz, modificando sua 
destinação, inclusive para o MMDS. Entendo que, como sucedâneo do referido serviço, o SeAC 
poderá utilizar as faixas em comento.  

Nesse contexto, proponho que seja previsto, no corpo da Resolução, dispositivo que explicite 
essa possibilidade, como se segue: 
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Art. 4º. O Anexo I à Resolução n.º 544, de 11 de agosto de 2010, passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 29: 

Art. 29. As subfaixas de radiofrequência destinadas à prestação do Serviço de 
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) poderão ser destinadas à 
prestação do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), criado pela Lei n.º 
12.485, de 12 de setembro de 2011, ou outro que vier a sucedê-lo. 

3.2.6. Das Disposições Aplicáveis aos Atuais Prestadores de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e 
DISTV 

A área técnica, por meio do Informe nº 06/2011-CMROR/SCM, de 29/09/2011, manifestou 
dúvida jurídica, encaminhada à PFE, acerca da substituição dos regulamentos e normas vigentes 
das atuais modalidades de TV por assinatura pelo Regulamento do SeAC proposto, mantendo, 
para os prestadores dos serviços, seus instrumentos de outorga. 

Analisando a questão, a PFE assim se posicionou: 

Parecer nº 1.421/2011/BMB/MGN/PFS/PGF/PFE-Anatel, de 26/10/2011 

191. Num primeiro momento, poder-se-ia, então, pensar que a alternativa consistente na 
manutenção da regulamentação vigente para, posteriormente, adaptá-la, no que for 
necessário, às disposições da Lei do SeAC, seria a mais adequada. Ora, tendo a lei 
conferido a possibilidade de não adaptação das outorgas, seria intuitiva a conclusão de 
que, com essa escolha, também adviria a opção pela regulamentação hoje vigente, 
específica de cada serviço. 

192. Por outro lado, do ponto de vista da eficiência administrativa, forçosa se faz a 
escolha pela substituição da regulamentação específica pelo Regulamento do SeAC. Além 
disso, é a alternativa que menos causaria insegurança jurídico-regulatória. 

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. 

194. 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. 

195. Na hipótese de a Agência trilhar o segundo passo, cumpre a esta Procuradoria alertar 
que o Regulamento do SeAC apenas será aplicado aos serviços anteriores no que for 
cabível, naquilo que não conflitar com as características inerentes a cada um deles. 
(grifo nosso) 

A discussão acerca da disciplina que regerá os prestadores dos serviços de TV por assinatura que 
optarem não migrar para o SeAC, ou durante o período em que permanecerão com suas atuais 
outorgas, foi, como visto, iniciada pela própria SCM. Sobre ela, a área técnica vislumbrou duas 
alternativas possíveis, quais sejam (i) a manutenção da regulamentação vigente para uma 
adequação a posteriori ou (ii) sua substituição pelo Regulamento do SeAC, mantendo-se as 
regras e condições previstas nos respectivos instrumentos de outorga. Optou pela segunda, 
obtendo o aval jurídico da PFE e o acolhimento do Conselheiro Relator. 

Avaliando com profundidade a questão, admito ser possível a solução encontrada. 

Noto, entretanto – e aí é importante, mais uma vez, ressaltar a opinião da PFE – que “o 
Regulamento do SeAC apenas será aplicado aos serviços anteriores no que for cabível, naquilo 
que não conflitar com as características inerentes a cada um deles”. Então, entendo ser 
necessária a inclusão, no instrumento normativo em exame, justamente dessas características 
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inerentes a cada uma das modalidades de TV por assinatura, proporcionando maior clareza nas 
regras e segurança jurídica aos administrados que, ao exercer a faculdade prevista em lei, optem 
em continuar prestando os atuais serviços. 

Isso porque, há distinções entre eles, mesmo após a aprovação da nova disciplina legal. O 
Serviço de TV a Cabo, por exemplo, continua regido por sua lei específica, na qual foram 
mantidos seus Capítulos V (Da Operação do Serviço) e VII (Dos Direitos e Deveres). Além 
dessa distinção legal, o referido serviço, bem como o DTH, difere-se dos demais, inclusive do 
SeAC, por possibilitar a distribuição isolada de sinais de áudio aos assinantes. Já o MMDS e o 
TVA necessitam, para sua prestação, de faixas de radiofrequência a eles associadas. Sem 
mencionar o DISTV, precursor do Serviço de TV a Cabo, que possui, praticamente, todas as suas 
características, mas que ainda não está submetido às regras de prestação, de qualidade e de 
proteção ao usuário as quais as demais modalidades se subordinam. 

Registre-se que o próprio Conselheiro Relator, ao tratar da ausência de menção, na Lei nº 
12.485, de 12/09/2011, do instrumento de outorga do Serviço Especial de TV por Assinatura, 
trouxe para o corpo do Regulamento, mediante os arts. 96 e 97 de sua minuta, as características 
específicas do TVA. 

Trilhando caminho semelhante, sugiro a inclusão, na proposta de Regulamento em tela, da 
definição de todos os atuais serviços de TV por assinatura, bem como a devida remissão aos 
dispositivos técnicos previstos nas Normas do Serviço de TV a Cabo e do MMDS que, entendo, 
devem ser mantidos e também estendidos ao SeAC até a edição de nova regra, conforme já 
mencionado no item 3.2.3 acima.    

Para tanto, proponho a alteração do art. 52, introduzindo parágrafo único, bem como uma nova 
redação ao Capítulo II do Título V da minuta de Regulamento anexa à Análise nº 45/2011-
GCMB, de 02/12/2011: 

Art. 52.  .................................................................................................................................. 

Parágrafo único. Até que seja editada regulamentação técnica do SeAC, aplica-se à 
prestação do serviço, no que couber, os itens 2, 8 e 9 da Norma do Serviço de TV a Cabo, 
aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 256, de 18 de abril de 1997, e 
o item 9 da Norma do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal, aprovada 
pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 254, de 16 de abril de 1997. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS ATUAIS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS 
DE TV A CABO, MMDS, DTH, TVA E DISTV 

SEÇÃO I 

DAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TV A CABO 

Art. 93. O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na 
distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte por meios 
físicos. 

Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de 
programação e outras aplicações inerentes ao serviço. 

Art. 94. O Serviço de TV a Cabo é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, pela Lei nº 8.977, 
de 1995, e pelos instrumentos de outorga em vigor, até o prazo final neles consignados, 
ou até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado. 
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Parágrafo único. Aplicam-se ao Serviço de TV a Cabo os itens 2, 8 e 9 da Norma do 
Serviço de TV a Cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 256, 
de 18 de abril de 1997.  

SEÇÃO II 

DAS PRESTADORAS DO MMDS 

Art. 95. O MMDS é o serviço de telecomunicações que se utiliza de faixa de microondas 
para transmitir sinais a serem recebidos em pontos determinados da área de prestação do 
serviço. 

Art. 96. O MMDS é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, 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 SeAC. 

Parágrafo único. Aplica-se ao MMDS o item 9 da Norma do Serviço de Distribuição de 
Sinais Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 
254, de 16 de abril de 1997. 

SEÇÃO III 

DAS PRESTADORAS DO DTH 

Art. 97. O DTH é o serviço de telecomunicações que tem como objetivo a distribuição de 
sinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos, através de satélites, a assinantes 
localizados na área de prestação do serviço. 

Art. 98. O DTH é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, e pelos instrumentos de outorga em 
vigor até que sejam adaptados ao SeAC. 

SEÇÃO IV 

DAS PRESTADORAS DO TVA 

Art. 99. O 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. 

Art. 100. O TVA é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, 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 SeAC e, no que couber, pelo 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de 
outubro de 1963, e suas alterações. 

Art. 101. As atuais concessões, adaptadas para autorização, para a prestação do 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 n.º 12.485, 
de 2011, poderão ser adaptadas para prestação do SeAC, 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. 

Parágrafo único. Não se aplica ao TVA o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei n.º 12.485, de 
2011. 

SEÇÃO V 

DA PRESTADORA DO DISTV 

Art. 102. O DISTV é o serviço de telecomunicações que se destina à recepção de sinais 
de televisão, através de antenas comunitárias diretamente de estações geradoras, 
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repetidoras ou retransmissoras ou repetidos via satélite, o tratamento destes sinais em um 
cabeçal de recepção e sua posterior distribuição por meios físicos a usuários. 

Art. 103. O DISTV é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, e pelos instrumentos de outorga 
em vigor até que sejam adaptados ao SeAC. 

SEÇÃO VI 

DA NÃO ADAPTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA PARA OS 
ATUAIS PRESTADORES DOS SERVIÇOS DE TV A CABO, MMDS, DTH, TVA E 

DISTV 

Art. 104. Os prestadores que optarem por não adaptar seus instrumentos de outorga ao 
SeAC, nos termos dos §§ 2º, 6º, 7º e 8º do art. 37 da Lei nº 12.485, de 2011, serão regidos 
pelos dispositivos definidos nos arts. 93, 95, 97, 99 e 102 deste Regulamento. 

§ 1º São aplicáveis aos prestadores referidos no caput as determinações do Livro III, 
Título VI, da Lei nº 9.472, de 1997. 

§ 2º O Serviço de TV a Cabo, o MMDS, o DTH, o TVA e o DISTV 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. 

§ 3º Os prestadores do Serviço de TV a Cabo, do MMDS, do DTH e do TVA, a partir de 
180 (cento e oitenta) dias da data de vigência da Lei nº 12.485, de 2011, devem distribuir 
apenas canais de programação e pacotes em conformidade com o disposto nos arts. 16 a 
18 do referido instrumento legal. 

§ 4º No caso da prestadora de Serviço de TV a Cabo para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, serão desconsiderados, para efeito do cômputo das cotas de que trata a Lei n.º 
12.485, de 2011, os canais de programação de que trata o art. 23 da Lei n.º 8.977, de 
1995. 

§ 5º Aplicam-se ao Serviço de TV a Cabo, ao MMDS e ao DTH o disposto nos incisos 
XIX e XXII do art. 2º, nos §§ 1º e 2º do art. 4º e nos arts. 7º, 8º, 11, 30, 31 e 32 da Lei n.º 
12.485, de 2011. 

Art. 105. Somente será expedida nova autorização de uso de radiofrequência ou 
consignada nova radiofrequência a estação já licenciada para as prestadoras de MMDS e 
TVA, caso haja a adaptação de seus instrumentos de outorga para o SeAC. 

3.2.7 Do Conceito de Área de Abrangência do Atendimento 

Ao tratar da definição de Área de Abrangência do Atendimento (AAA), o Relator propõe a 
supressão da ressalva quanto à dimensão mínima que esta poderia ter, a de um Município, 
conforme sugerido pela SCM. De acordo com o raciocínio desenvolvido pela área técnica no 
Informe nº 7/2011-CMROR/SCM, de 04/11/2011, o conceito está diretamente relacionado à 
definição dos canais de distribuição obrigatória por cada estação da prestadora, dentro de sua 
Área de Prestação de Serviço. Ao propor que a ressalva seja suprimida, o Relator argumenta que 
não seria razoável exigir das prestadoras do SeAC o atendimento de toda a extensão territorial de 
um município, obrigação que não se impõe a outros serviços prestados em regime privado, como 
o Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). 
Assim, ao permitir a fixação de área de abrangência menores do que um Município, a 
regulamentação estaria a admitir uma maior amplitude de modelos de negócios. 

É procedente a argumentação do Relator no sentido de que não se mostra razoável exigir que a 
prestadora do SeAC seja obrigada a estender seu atendimento a toda a extensão territorial do 
Município. No entanto, a dificuldade encontra-se não na definição de AAA, mas sim na redação 
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do art. 57 da Proposta da SCM (fl. 70), mantida no art. 53 da Proposta do Relator (fl. 168v). Em 
outros termos, a obrigação de atendimento não discriminatório a todos os interessados dentro de 
uma AAA deve ser imposta nos limites técnicos da rede da prestadora.  

Outrossim, é redundante a previsão contida no parágrafo único do mesmo dispositivo, que 
ordena que a prestadora do SeAC não poderá recusar o atendimento a estabelecimentos públicos 
ou de utilidade pública, na área urbana da AAA, desde que haja viabilidade técnica e solicitação 
expressa dos responsáveis das instituições envolvidas. Se o acesso não pode ser recusado a 
nenhum interessado, conforme consta do caput, tampouco poderá ser negado a instituições 
públicas ou de utilidade pública. 

Nesse sentido, proponho retomar a definição de AAA elaborada pela área técnica e alterar a 
redação do caput do art. 53 da Proposta do Relator e a supressão de seu parágrafo único, 
conforme segue: 

Art. 3º  ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................ 

Art. 53. 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, 
conforme disponibilidade técnica da rede da Prestadora, observados os projetos de que 
trata o Anexo I deste Regulamento. 

3.2.8 Do Carregamento de Canais de Rede Nacional 

Em sua proposta, o Relator, considerando a necessidade de assegurar o tratamento isonômico 
dado pela Prestadora de SeAC ao carregamento de canais de distribuição obrigatória 
pertencentes às várias geradoras locais de radiodifusão, propõe a criação de uma nova 
obrigação às prestadoras do SeAC, constante do § 2º do art. 58 de sua proposta, redigido nos 
seguintes termos: 

Art. 58  ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

§ 2º  O carregamento de ao menos um canal de geradora local de radiodifusão de sons e 
imagens que integre rede nacional implicará carregamento de ao menos um canal das 
geradoras das demais redes nacionais. 

................................................................................................................................................ 

Paralelamente, para tornar operacional o novo comando, é inserida a definição de Rede Nacional 
no inciso XXX do art. 3º da Proposta do Relator. 

De modo divergente, entendo que as obrigações relativas ao carregamento de canais por parte 
das prestadoras do SeAC foi exaustivamente disciplinado na Lei nº 12.485, de 12/09/2011. Dessa 
forma, não há espaço para que a Anatel, por meio de regulamentação própria, venha a ampliar os 
deveres impostos a essas prestadoras nessa matéria. Dessa forma, proponho a exclusão do citado 
§ 2º do art. 58 da Proposta do Relator, com a consequente renumeração dos demais parágrafos do 
mesmo artigo. 
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Outrossim, deve ser mantida a definição de Rede Nacional, vez que o conceito é utilizado no art. 
70, § 4º, da Proposta do Relator, que repete a redação do § 16 do art. 32 da Lei nº 12.485, de 
12/09/2011. 

3.2.9 Dos Prazos para Manifestação da Anatel 

A Lei nº 12.485, de 12/09/2011, em seus arts. 32, §§ 7º e 20, e 37, §§ 10 e 14, estabelece que a 
Anatel deve pronunciar-se sobre determinadas solicitações em até noventa dias, sob pena de 
aprovação tácita do pedido formulado. Esses prazos estão refletidos nos arts. 58, § 11 e 12; 61, 
§§ 2º e 3º; e 90, §§ 3º a 5º, da Proposta do Relator. 

Na versão apresentada ao Conselho Diretor, o Relator propõe que tais prazos sejam considerados 
suspensos enquanto o interessado não apresentar informações e documentos imprescindíveis à 
análise do pedido, solicitados pela Anatel. A medida é procedente, pois não se pode admitir que 
a omissão do próprio interessado na apresentação de dados necessários ao exame de sua 
solicitação venha a beneficiá-lo. Em complemento, deve-se observar também o disposto no art. 
40 da Lei nº 9.784, de 29/01/1999, que determina que quando dados, atuações ou documentos 
solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não 
atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará 
arquivamento do processo. Dessa forma, proponho que o regulamento preveja expressamente 
que, esgotado o prazo dado pela Anatel para apresentação das informações solicitadas sem 
manifestação do interessado, o processo será arquivado. 

Em outra vertente, o Relator propõe também que, na hipótese de escoamento do prazo de 
noventa dias sem manifestação da Anatel, a solicitação formulada pelo particular seja 
considerada aprovada até que haja o pronunciamento da Agência. Tal condicionamento, 
contudo, não condiz com a intenção constante dos dispositivos da Lei nº 12.485, de 12/09/2011, 
que se deseja regulamentar. Com efeito, o próprio legislador entendeu por instituir medida 
substitutiva da manifestação de vontade da Anatel, ao prever que, esgotado o prazo sem decisão, 
considera-se aprovado o pedido. Deve-se entender que a aprovação é definitiva, 
independentemente de qualquer outra manifestação ulterior da Agência. Nos termos da lei, o 
silêncio da Anatel, por mais de noventa dias, é fato bastante para constituir nova situação 
jurídica, que somente pode ser revertida pelos mecanismos usuais de reforma dos atos 
administrativos, mormente a anulação, em procedimento específico para tal finalidade, 
respeitado o direito de ampla defesa e os prazos prescricionais definidos em lei. 

Diante do exposto, proponho redação alternativa para o § 11 do art. 58 e o § 5º do art. 90, assim 
como o acréscimo de parágrafos aos arts. 58, 61 e 90, renumerando-se os subsequentes, todos da 
Proposta do Relator, na forma seguinte: 

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 noventa dias do comunicado, após o qual será 
considerado aprovado nos termos apresentados pela prestadora. 

................................................................................................................................................ 

§ 13.  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 12 no prazo 
fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

................................................................................................................................................ 
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Art. 61  ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

§ 4º  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 3º no prazo 
fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

................................................................................................................................................ 

Art. 90  ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

§ 5º  Os pedidos de adaptação de que trata o caput serão considerados automaticamente 
aprovados caso a Anatel não se pronuncie sobre eles no prazo estabelecido no § 3º. 

§ 6º  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 4º no prazo 
fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

................................................................................................................................................ 

3.2.10 Da Gestão do Canal Universitário 

De acordo com a proposta do Relator (arts. 73 a 78), a gestão do compartilhamento do canal 
universitário de que trata o art. 32, inciso XI, da Lei nº 12.485, de 12/09/2011, será feita por uma 
entidade representativa das instituições de ensino superior de cada AAA da prestadora. Ainda 
segundo a proposta do Relator, deverá ser constituída, em cada AAA, uma entidade 
representativa, que deverá ser composta por, no mínimo, um representante de cada instituição de 
ensino superior localizada na respectiva AAA.  

O dispositivo, tal como redigido, impõe a constituição de uma entidade de natureza associativa. 
Mais do que isso, obriga que todas as instituições de ensino superior se associem a essa entidade. 
A obrigatoriedade dessa filiação, todavia, contraria o disposto no art. 5o, inciso XX, da 
Constituição Federal, que estabelece que ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a 
permanecer associado. Tampouco se poderia considerar a possibilidade de estabelecer essa 
obrigação de forma indireta, mediante determinação de que somente as instituições de ensino 
superior filiadas a determinada entidade poderiam fazer uso do canal universitário. A esse 
respeito, transcreve-se o seguinte excerto do Voto do Ministro Maurício Corrêa, Relator, 
proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1655/AP: 

16. Sobre o tema bem esclareceu o Ministério Público Federal, ao asseverar que “nos 
termos do art. 5o, inc. XX, da Constituição Federal, ninguém pode ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado. Vale dizer, a adesão a determinada entidade 
associativa, de que são espécies as cooperativas, é uma faculdade jurídica do indivíduo, 
não podendo o Estado, ainda que de forma indireta – por meio de concessão de 
incentivos fiscais, por exemplo – inibir o pleno gozo desse direito fundamental, 
conferindo certo privilégio exclusivamente em favor de quem se associe – e/ou 
permaneça associado – a uma determinada cooperativa” . 

Considerando, portanto, a limitação constitucional à interferência do Estado no direito de 
associação, proponho que a gestão do compartilhamento do canal universitário seja feita pela 
própria prestadora, mediante a instituição de gerência específica para essa finalidade, em cada 
AAA. Dessa forma, sugiro a seguinte redação alternativa para a Seção II – Do 
Compartilhamento do Canal Universitário – do Capítulo II do Título IV da Proposta do Relator, 
com a consequente renumeração dos artigos subsequentes da proposta: 

Art. 73.  Em cada Área de Abrangência do Atendimento de cada estação da prestadora, 
esta deve instituir uma gerência específica a fim de coordenar a utilização do canal 
universitário nos limites desta área. 
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Art. 74.  Caso exista na Área de Abrangência do Atendimento apenas uma instituição de 
ensino superior, caberá a ela a coordenação do canal universitário, dispensando-se a 
instituição da gerência de que trata o art. 73. 

Art. 75.  Compete à gerência de que trata o art. 73: 

I – gerir o canal; 

II – mediar e arbitrar os conflitos entre as instituições de ensino superior interessadas no 
uso do canal; 

III - coordenar a estruturação da grade horária, mediante os critérios estabelecidos neste 
Regulamento; e 

IV – distribuir a grade do canal universitário entre as instituições de ensino superior, 
considerando as relevâncias atribuídas a diferentes horários de programação. 

Parágrafo único.  A parte da grade horária do canal universitário que não for ocupada pela 
programação a que se destina ficará disponível para livre utilização pelas demais 
instituições de nível superior, atendendo-se à seguinte ordem de precedência: 

I – universidades; 

II – centros universitários; e 

III – demais instituições de ensino superior. 

Art. 76.  Eventuais conflitos entre a prestadora e as instituições de ensino superior, 
relacionados ao compartilhamento do canal universitário, poderão ser submetidos à 
Anatel para mediação e, se for o caso, arbitragem. 

3.2.11 Da Oferta Conjunta 

Os arts. 83 e 84 da Proposta do Relator tratam da possibilidade da oferta conjunta do SeAC com 
outros serviços de telecomunicações. Nesse ponto, ao tempo em que acompanho a proposta 
apresentada, proponho o acréscimo de dispositivo relativo à precificação dos serviços, como 
forma de evitar a prática de venda casada transversa, a exemplo do que foi inserido na proposta 
de Regulamento do SCM, objeto da Consulta Pública nº 45, de 2011 (art. 57, § 5º), nos seguintes 
termos: 

Art. 84  ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

§ 7º  O preço relativo à oferta do SeAC em separado não poderá exceder aquele relativo à 
Oferta Conjunta de menor preço na qual as condições de fruição do SeAC sejam 
semelhantes às previstas para o caso de sua oferta em separado. 

3.2.12 Da Livre Habilitação de Unidades Receptoras e Decodificadoras 

No art. 85 de sua proposta, o Relator insere comando que permite aos usuários do SeAC que 
habilitem, na rede da prestadora, Unidades Receptoras e Decodificadoras adquiridas no mercado 
varejista. Ao tempo em que manifesto minha concordância com o mérito do dispositivo, sugiro 
alteração de redação para suprimir a menção a mercado varejista, por expletiva, e incluir a 
ressalva de que somente equipamentos devidamente homologados pela Anatel podem ser 
habilitados. Dessa forma, proponho a seguinte redação para o dispositivo em tela: 

Art. 85.  É vedado à prestadora restringir a habilitação em sua rede de Unidade Receptora 
e Decodificadora do Assinante de propriedade do assinante, desde que devidamente 
homologada pela Anatel, observado o dever de informação do inciso I do art. 82. 

3.2.13. Das Considerações Finais 

Por fim, teço três considerações. 
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A primeira diz respeito à edição de regulamentação específica para os canais de programação de 
distribuição obrigatória, como previsto pelo art. 58, § 14, da minuta de Regulamento anexa à 
Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011.  

Sobre a questão, cumpre lembrar que este Conselho Diretor aprovou, por ocasião de sua Reunião 
nº 595, realizada em 27/01/2011, a criação de um Grupo de Trabalho conjunto entre a Anatel e a 
Agência Nacional do Cinema (ANCINE) para a discussão e aperfeiçoamento da minuta de 
Norma dos Canais Básicos de Utilização Gratuita do Serviço de TV a Cabo, elaborada pela SCM 
nos autos do Processo nº 53500.007222/2007, de forma a submeter seu resultado à Consulta 
Pública conjunta. 

Levando em conta a não revogação, pela Lei nº 12.485, de 2011, do art. 23 da Lei nº 8.977, de 
1995, que dispõe, justamente, sobre a disponilibilização dos canais básicos de utilização gratuita 
pelos prestadores do Serviço de TV a Cabo, e a perspectiva de edição de regulamentação própria 
para os canais de programação de distribuição obrigatória pelos prestadores do SeAC, entendo 
que seria eficiente incorporar aos esforços já envidados pelo referido Grupo de Trabalho a 
formulação das regras específicas ora previstas, ainda na perspectiva de um regulamento 
conjunto Anatel-Ancine. 

A segunda consideração está relacionada às novas regras do TVA e a necessidade de cálculo do 
preço público a ser cobrado de seus prestadores, decorrente da prorrogação do prazo do direito 
de uso de radiofrequências associadas ao serviço, assegurada mediante o Despacho nº 
2.260/2010-CD, de 31/03/2010.  

Deve-se registrar que, no dia 09/06/2011, por ocasião de sua Reunião nº 610, este Colegiado 
determinou que o referido preço público “bem como as condições de pagamento, será fixado 
num prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da publicação do novo Regulamento do Serviço 
Especial de Televisão por Assinatura (TVA)” 3. Como o Regulamento do SeAC deverá revogar o 
novo Regulamento do TVA4, fundamental é a manutenção do prazo para o cálculo do referido 
preço público, que deverá ser determinado, então, até 30 (trinta) dias da publicação do 
Regulamento em tela. 

A última observação trata da necessidade de oitiva do Conselho de Comunicação Social antes da 
edição do Regulamento ora examinado, nos termos do art. 42 da Lei nº 12.485, de 2011. Nesse 
sentido, proponho que a SCM encaminhe ao órgão auxiliar do Congresso Nacional a proposta 
final de Regulamento, após consolidadas as contribuições recebidas mediante Consulta Pública, 
antes de submetê-la ao crivo deste Conselho Diretor. 

4. CONCLUSÃO 
À vista do exposto, pelas razões e justificativas constantes do presente Voto, proponho: 

a) aprovar a proposta de Consulta Pública acerca do novo Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado, anexa à Análise nº 45/2011-GCMB, de 02/12/2011, com as 
seguintes alterações: 

i. Dar à ementa da proposta de Resolução apresentada pelo Relator a seguinte 
redação: 

                                                           
3 Nos termos da Análise nº 368/2011-GCJR, de 03/06/2011. 
4 Nesse sentido, segundo proposta da área técnica acolhida pelo Conselheiro Relator, o Processo nº 
53500.016638/2010, relativo ao Regulamento do TVA, deverá ser arquivado. 
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Proposta de Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) e das regras 
que disciplinarão a prestação do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV 
por Assinatura (TVA) e do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios 
Físicos (DISTV). 

ii.  Dar ao art. 1º da proposta de Resolução apresentada pelo Relator a seguinte 
redação: 

Art. 1º.  Aprovar, na forma do anexo a esta Resolução, o Regulamento do Serviço de 
Acesso Condicionado (SeAC), bem como as regras que disciplinarão a prestação do 
Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV por Assinatura (TVA) e 
do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV). 

iii.  Dar ao art. 1º da proposta de Regulamento apresentada pelo Relator a seguinte 
redação: 

Art. 1º. Este regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de exploração e 
fruição do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), bem como a prestação do 
Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de TV por Assinatura (TVA) e 
do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos (DISTV). 

iv. Dar ao art. 4º, § 5º; ao art. 90, §§ 6º e 10; e ao art. 91 da proposta de Regulamento 
apresentada pelo Relator a seguinte redação: 

Art. 4º. ............................................................................................................................  

§ 5º O SeAC é sucedâneo do Serviço de TV a Cabo, do MMDS, do DTH, do TVA e 
do DISTV. 

........................................................................................................................................ 

Art. 90. As atuais prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e 
DISTV, 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. 

........................................................................................................................................ 

§ 6º Enquanto não se efetivar a adaptação de que trata o caput, as prestadoras dos 
Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV deverão continuar prestando 
seus respectivos serviços, cumprindo o disposto na LGT, na regulamentação 
aplicável e em seus respectivos instrumentos de outorga. 

........................................................................................................................................ 

§ 10. As prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV 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.  

Art. 91. As prestadoras dos Serviços de TV a Cabo, MMDS, DTH, TVA e DISTV 
que tiverem suas outorgas adaptadas deverão assegurar a continuidade da prestação 
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dos serviços aos seus assinantes, com preços similares ou inferiores aos por elas 
praticados, na mesma área de prestação dos serviços. 

v. Inserir, na proposta de Resolução apresentada pelo Relator, o seguinte art. 2º e a 
concomitante supressão do art. 101 da proposta de Regulamento com a 
consequente renumeração dos dispositivos subsequentes: 

Art. 2º. Revogar o Regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura, 
aprovado pelo Decreto n.º 95.744, de 23 de fevereiro de 1988 e alterado pelo Decreto 
n.º 95.815, de 10 de março de 1988; o Regulamento do Serviço de Distribuição de 
Sinais de TV por Meios Físicos, aprovado pela Portaria do Ministério das 
Comunicações nº 250, de 13 de dezembro de 1989; o Regulamento do Serviço de TV 
a Cabo, aprovado pelo Decreto n.º 2.206, de 14 de abril de 1997; a Norma do 
Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do 
Ministério das Comunicações n.º 254, de 16 de abril de 1997, à exceção de seu Item 
9 (Aspectos Técnicos); a Norma do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e 
de Áudio por Assinatura via Satélite, aprovada pela Portaria do Ministério das 
Comunicações n.º 321, de 21 de maio de 1997; e a Norma do Serviço de TV a Cabo, 
aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 256, de 18 de abril de 
1997, à exceção de seus Itens 2 (Definições), 8 (Aspectos Técnicos) e 9 (Operação 
dos Sistemas de TV a Cabo). 

vi. Dar ao art. 2º da proposta de Resolução apresentada pelo Relator, observada 
eventual necessidade de renumeração decorrente de aprovação da proposta 
constante do subitem v, a seguinte redação: 

Art. 2º. Dar nova redação ao art. 1º do Plano Geral de Metas de Qualidade dos 
Serviços de TV por Assinatura, aprovado pela Resolução n.º 411, de 14 de julho de 
2005, nos seguintes termos: 

Art. 1º. Este Plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas 
prestadoras do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de 
TV por Assinatura (TVA), do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por 
Meios Físicos (DISTV) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), tendo por 
objetivo possibilitar à Agência Nacional de Telecomunicações a gestão da 
qualidade desses serviços sob a regência da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 
2011, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - 
LGT), da Lei n.º 8.977, de 6 de janeiro de 1995 (Lei de TV a Cabo) e de sua 
regulamentação pertinente. 

vii.  Inserir, na proposta de Resolução apresentada pelo Relator, o seguinte art. 3º, 
observada eventual necessidade de renumeração decorrente de aprovação das 
propostas constantes do subitens v e vi, o seguinte art. 3º: 

Art. 3º. Dar nova redação ao art. 1º do Regulamento de Proteção e Defesa dos 
Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela 
Resolução n.º 488, de 3 de dezembro de 2007, alterada pela Resolução n.º 528, de 17 
de abril de 2009, nos seguintes termos: 

Art. 1º. Este Regulamento estabelece normas básicas de proteção e defesa dos 
direitos dos assinantes do Serviço de TV a Cabo, 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), do Serviço Especial de 
TV por Assinatura (TVA), do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por 
Meios Físicos (DISTV) e do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), sob a 
regência da Lei n.º 12.485, de 12 de setembro de 2011, da Lei n.º 9.472, de 16 de 
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julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), da Lei n.º 8.977, de 6 de 
janeiro de 1995 (Lei de TV a Cabo) e de sua regulamentação pertinente. 

viii.  Inserir, na proposta de Resolução apresentada pelo Relator, o seguinte art. 4º, 
observada eventual necessidade de renumeração decorrente de aprovação das 
propostas constantes do subitens v, vi e vii, o seguinte art. 4º: 

Art. 4º. O Anexo I à Resolução n.º 544, de 11 de agosto de 2010, passa a vigorar 
acrescida do seguinte art. 29: 

Art. 29. As subfaixas de radiofrequência destinadas à prestação do Serviço de 
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) poderão ser destinadas à 
prestação do Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), criado pela Lei n.º 
12.485, de 12 de setembro de 2011, ou outro que vier a sucedê-lo. 

ix. Adicionar o seguinte parágrafo único ao art. 52 e dar a seguinte redação ao 
Capítulo II do Título V da proposta de Regulamento apresentada pelo Relator, 
renumerando-se os dispositivos subsequentes: 

Art. 52.  
.................................................................................................................................. 

Parágrafo único. Até que seja editada regulamentação técnica do SeAC, aplica-se 
à prestação do serviço, no que couber, os itens 2, 8 e 9 da Norma do Serviço de 
TV a Cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações n.º 256, de 
18 de abril de 1997, e o item 9 da Norma do Serviço de Distribuição de Sinais 
Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do Ministério das Comunicações 
n.º 254, de 16 de abril de 1997. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS ÀS ATUAIS PRESTADORAS DOS 
SERVIÇOS DE TV A CABO, MMDS, DTH, TVA E DISTV 

SEÇÃO I 

DAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE TV A CABO 

Art. 93. O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste 
na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte 
por meios físicos. 

Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de 
programação e outras aplicações inerentes ao serviço. 

Art. 94. O Serviço de TV a Cabo é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, pela Lei nº 
8.977, de 1995, e pelos instrumentos de outorga em vigor, até o prazo final neles 
consignados, ou até que sejam adaptados ao Serviço de Acesso Condicionado. 

Parágrafo único. Aplicam-se ao Serviço de TV a Cabo os itens 2, 8 e 9 da Norma 
do Serviço de TV a Cabo, aprovada pela Portaria do Ministério das 
Comunicações n.º 256, de 18 de abril de 1997.  

SEÇÃO II 

DAS PRESTADORAS DO MMDS 

Art. 95. O MMDS é o serviço de telecomunicações que se utiliza de faixa de 
microondas para transmitir sinais a serem recebidos em pontos determinados da 
área de prestação do serviço. 

Art. 96. O MMDS é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, 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 SeAC. 
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Parágrafo único. Aplica-se ao MMDS o item 9 da Norma do Serviço de 
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal, aprovada pela Portaria do 
Ministério das Comunicações n.º 254, de 16 de abril de 1997. 

SEÇÃO III 

DAS PRESTADORAS DO DTH 

Art. 97. O DTH é o serviço de telecomunicações que tem como objetivo a 
distribuição de sinais de televisão ou de áudio, bem como de ambos, através de 
satélites, a assinantes localizados na área de prestação do serviço. 

Art. 98. O DTH é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, e pelos instrumentos de 
outorga em vigor até que sejam adaptados ao SeAC. 

SEÇÃO IV 

DAS PRESTADORAS DO TVA 

Art. 99. O 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. 

Art. 100. O TVA é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, 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 SeAC e, no que couber, 
pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 
52.795, de 31 de outubro de 1963, e suas alterações. 

Art. 101. As atuais concessões, adaptadas para autorização, para a prestação do 
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 n.º 12.485, de 2011, poderão ser adaptadas para prestação do 
SeAC, 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. 

Parágrafo único. Não se aplica ao TVA o disposto nos arts. 5º e 6º da Lei n.º 
12.485, de 2011. 

SEÇÃO V 

DA PRESTADORA DO DISTV 

Art. 102. O DISTV é o serviço de telecomunicações que se destina à recepção de 
sinais de televisão, através de antenas comunitárias diretamente de estações 
geradoras, repetidoras ou retransmissoras ou repetidos via satélite, o tratamento 
destes sinais em um cabeçal de recepção e sua posterior distribuição por meios 
físicos a usuários. 

Art. 103. O DISTV é regido pela Lei nº 9.472, de 1997, e pelos instrumentos de 
outorga em vigor até que sejam adaptados ao SeAC. 

SEÇÃO VI 

DA NÃO ADAPTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA PARA 
OS ATUAIS PRESTADORES DOS SERVIÇOS DE TV A CABO, MMDS, 

DTH, TVA E DISTV 
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Art. 104. Os prestadores que optarem por não adaptar seus instrumentos de 
outorga ao SeAC, nos termos dos §§ 2º, 6º, 7º e 8º do art. 37 da Lei nº 12.485, de 
2011, serão regidos pelos dispositivos definidos nos arts. 93, 95, 97, 99 e 102 
deste Regulamento. 
 

§ 1º São aplicáveis aos prestadores referidos no caput as determinações do Livro 
III, Título VI, da Lei nº 9.472, de 1997. 

§ 2º O Serviço de TV a Cabo, o MMDS, o DTH, o TVA e o DISTV 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. 

§ 3º Os prestadores do Serviço de TV a Cabo, do MMDS, do DTH e do TVA, a 
partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de vigência da Lei nº 12.485, de 2011, 
devem distribuir apenas canais de programação e pacotes em conformidade com 
o disposto nos arts. 16 a 18 do referido instrumento legal. 

§ 4º No caso da prestadora de Serviço de TV a Cabo para efeito do disposto no 
parágrafo anterior, serão desconsiderados, para efeito do cômputo das cotas de 
que trata a Lei n.º 12.485, de 2011, os canais de programação de que trata o art. 
23 da Lei n.º 8.977, de 1995. 

§ 5º Aplicam-se ao Serviço de TV a Cabo, ao MMDS e ao DTH o disposto nos 
incisos XIX e XXII do art. 2º, nos §§ 1º e 2º do art. 4º e nos arts. 7º, 8º, 11, 30, 
31 e 32 da Lei n.º 12.485, de 2011. 

Art. 105. Somente será expedida nova autorização de uso de radiofrequência ou 
consignada nova radiofrequência a estação já licenciada para as prestadoras de 
MMDS e TVA, caso haja a adaptação de seus instrumentos de outorga para o SeAC. 

x. Dar a seguinte redação ao inciso II do art. 3º e ao caput do art. 53, suprimindo seu 
parágrafo único, da proposta de Regulamento apresentada pelo Relator: 

Art. 3º  ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

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

........................................................................................................................................ 

Art. 53. 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, 
conforme disponibilidade técnica da rede da Prestadora, observados os projetos de 
que trata o Anexo I deste Regulamento. 

xi. Suprimir o § 2º do art. 58 da proposta de Regulamento apresentada pelo Relator, 
renumerando-se os demais parágrafos daquele dispositivo; 

xii. Dar a seguinte redação ao § 11 do art. 58 e ao § 5º do art. 90 e acrescentar os 
seguintes § 13 ao art. 58, § 4º ao art. 61 e § 6º ao art. 90, da proposta de 
Regulamento apresentada pelo Relator, com a consequente renumeração dos 
dispositivos subsequentes: 

Art. 58  ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
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§ 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 noventa dias do comunicado, 
após o qual será considerado aprovado nos termos apresentados pela prestadora. 

........................................................................................................................................ 

§ 13.  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 12 no 
prazo fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

........................................................................................................................................ 

Art. 61  ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

§ 4º  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 3º no prazo 
fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

........................................................................................................................................ 

Art. 90  .......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

§ 5º  Os pedidos de adaptação de que trata o caput serão considerados 
automaticamente aprovados caso a Anatel não se pronuncie sobre eles no prazo 
estabelecido no § 3º. 

§ 6º  Não apresentados os esclarecimentos e documentos de que trata o § 4º no prazo 
fixado pela Anatel, o processo será arquivado. 

........................................................................................................................................  

xiii.  Dar à Seção II do Capítulo II do Título IV da proposta de Regulamento 
apresentada pelo Relator a seguinte redação, com a consequente renumeração dos 
dispositivos subsequentes: 

Art. 73.  Em cada Área de Abrangência do Atendimento de cada estação da 
prestadora, esta deve instituir uma gerência específica a fim de coordenar a 
utilização do canal universitário nos limites desta área. 

Art. 74.  Caso exista na Área de Abrangência do Atendimento apenas uma 
instituição de ensino superior, caberá a ela a coordenação do canal universitário, 
dispensando-se a instituição da gerência de que trata o art. 73. 

Art. 75.  Compete à gerência de que trata o art. 73: 

I – gerir o canal; 

II – mediar e arbitrar os conflitos entre as instituições de ensino superior interessadas 
no uso do canal; 

III - coordenar a estruturação da grade horária, mediante os critérios estabelecidos 
neste Regulamento; e 

IV – distribuir a grade do canal universitário entre as instituições de ensino superior, 
considerando as relevâncias atribuídas a diferentes horários de programação. 

Parágrafo único.  A parte da grade horária do canal universitário que não for ocupada 
pela programação a que se destina ficará disponível para livre utilização pelas 
demais instituições de nível superior, atendendo-se à seguinte ordem de precedência: 

I – universidades; 

II – centros universitários; e 

III – demais instituições de ensino superior. 
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Art. 76.  Eventuais conflitos entre a prestadora e as instituições de ensino superior, 
relacionados ao compartilhamento do canal universitário, poderão ser submetidos à 
Anatel para mediação e, se for o caso, arbitragem. 

xiv. Acrescentar o seguinte § 7º ao art. 84 da proposta apresentada pelo Relator: 

Art. 84  ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

§ 7º  O preço relativo à oferta do SeAC em separado não poderá exceder aquele 
relativo à Oferta Conjunta de menor preço na qual as condições de fruição do SeAC 
sejam semelhantes às previstas para o caso de sua oferta em separado. 

xv. Dar ao art. 85 da proposta de Regulamento apresentada pelo Relator a seguinte 
redação: 

Art. 85.  É vedado à prestadora restringir a habilitação em sua rede de Unidade 
Receptora e Decodificadora do Assinante de propriedade do assinante, desde que 
devidamente homologada pela Anatel, observado o dever de informação do inciso I 
do art. 82. 

b) incorporar a proposta de regulamentação específica para os canais de programação de 
distribuição obrigatória do Serviço de Acesso Condicionado aos esforços desenvolvidos 
pelo Grupo de Trabalho conjunto criado pela Agência Nacional de Telecomunicações e 
pela Agência Nacional do Cinema, para o aperfeiçoamento da minuta de Norma dos 
Canais Básicos de Utilização Gratuita do Serviço de TV a Cabo, elaborada pela 
Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa nos autos do Processo nº 
53500.007222/2007; e 

c) manter o prazo de trinta dias, contado a partir da publicação do Regulamento do Serviço 
de Acesso Condicionado, para a determinação do preço público a ser cobrado dos 
prestadores do Serviço Especial de TV por Assinatura, decorrente da prorrogação do 
prazo do direito de uso de radiofrequências associadas ao serviço; 

d) determinar à Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa que encaminhe a 
proposta do Regulamento do Serviço de Acesso Condicionado, após consolidadas as 
contribuições apresentadas pela sociedade mediante processo de Consulta Pública, ao 
Conselho de Comunicação Social, nos termos do art. 42 da Lei nº 12.485, de 12/09/2011.    

É como considero. 
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