


IV- Entidades Geradoras, Emissoras e Transmissoras de Sinais (*EGETS): 
Empresas legalmente constituídas em conformidade com a Anatel que atuem 
como geradoras, emissoras, transmissoras, retransmissoras de sinais de 
rádio e tv, como DTH, MMDS, Emissoras de TV aberta, TV a Cabo, SCM, 
LMDS, Repetidoras Locais, etc... 

V- Entrega dos sinais: Consiste na operação por meio da qual os sinais das 
emissoras chegam aos usuários; 

VI- Central de Distribuição: Conjunto de meios, de responsabilidade das EDS, 
destinado à recepção, tratamento e transmissão aos usuários, dos sinais 
provenientes das EGETS; 

VII- Usuário: Pessoa que contrata com as EDS a recepção dos sinais, na forma 
deste regulamento; 

VIII- Termo de Compromisso: Documento celebrado entre as EDS e as EGETS, 
no qual estão estabelecidas as condições a serem observadas por ambas as 
partes, na execução da entrega dos sinais de que trata este Regulamento; 

 
CAPÍTULO III 
Competência da Anatel 
 
Art. 3º. Compete a Anatel promover o cadastramento e manter o registro atualizado 
das EDS, contendo sua qualificação completa, que deverá incluir a denominação, o 
endereço comercial, o endereço para correspondência, a área atendida, o nº de 
registro do ata de sua instituição e cópias dos Termos de Compromissos com as 
EGETS, para promover a entrega dos sinais; 
 
 Parágrafo primeiro. A Anatel deverá definir as áreas de outorga, facilitando a 
exploração de recepção e transmissão de sinais, através de autorizações, em locais 
citados no artigo 2º e pequenas cidades do interior. 
 
TÍTULO III 
DOS DIREITOS E DEVERES 
Das (EGETS) Empresas Geradoras, Emissoras, Transmissoras de Sinais 
 
Art. 4º. As EGETS devem assegurar a qualidade dos sinais retransmitidos às EDS 
combinados na grade de canais contida no ‘Termo de Compromisso’ ; 
Art. 5º. É facultado as operadoras de Tv a Cabo executar por seus próprios meios, 
nas áreas inclusas em sua outorga que tenham a características descritas neste 
regulamento, bem como, ao bem da livre concorrência, é facultado às EDS atuarem 
também nestas áreas associadas à outras EGETS; 
Art. 6º. É facultado às EDS (e as concessionárias de TV a Cabo incluídas no Art. 5º) 
adotar medidas necessárias para que os sinais de radiodifusão por ela captados, na 
área de prestação do serviço objeto deste Regulamento, possam ser entregues em 
locais de recepção tecnicamente inviável ou abaixo dos níveis mínimos de 



qualidade, ou ainda, em locais onde a entrega dos sinais não seja viável em razão 
de condições sociais e econômicas desfavoráveis; 
Art. 7º. Com o intuito de promover a cultura universal e nacional, a diversidade de 
fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política, o 
desenvolvimento social e econômico do País e a democratização das 
comunicações, é facultado às EDS fornecer adicionalmente outros sinais aos 
usuários definidos geograficamente pelo Art. 2º, o Termo de Compromisso deverá 
descrever os detalhes desta operação conjunta, tanto no detalhamento comercial, 
como no operacional; 
Art. 8º. As EGETS devem encaminhar à Anatel: 
I- Relação dos locais onde entregue os sinais que trata este Regulamento; 
II- Cópias dos Termos de Compromissos firmados com as EDS, bem como toda 

e qualquer alteração; 
Art. 9º. As responsabilidades, detalhes técnicos, operacionais, compromissos de 
qualidade, áreas geográficas atendidas, grade de canais, compromissos 
financeiros, bem como todo detalhamento da operação deverá ser definido no 
Termo de Compromisso; 
Art. 10º. As EDS deverão oferecer a todos os seus usuários o mesmo conjunto de 
canais, sendo vedada a entrega de programações distintas para diferentes usuários 
em uma mesma localidade; 
 
TÍTULO III 
DA ENTREGA DOS SINAIS 
 
Capítulo I 
Condições Operacionais 
Art. 11º. A entrega dos sinais de que trata este Regulamento  poderá ser realizada: 
 
I – Pela concessionária de Tv a Cabo devidamente licenciada e em efetiva 
operação, cuja a outorga inclua o local a ser atendido, observando as disposições 
contidas na regulamentação específica já em vigor. 
II - Pela EDS, mediante a celebração do Termo de Compromisso com as EGETS, 
devidamente licenciada e em efetiva operação; 
III – Por ambas, em regime de livre concorrência, nas áreas regidas por este 
Regulamento; 
IV – Os canais denominados MUST-CARRY quando fornecidos pelas EGETS 
deverão ser gratuitos. 
 
Art. 12º. O Contrato firmado pelos usuários com as EDS disciplinará, dentre outros 
aspectos, o preço a ser pago pela entrega dos sinais e os respectivos 
procedimentos de cobrança; 
 



Art. 13º. Os equipamentos a serem instalados na Central de Distribuição de Sinais 
devem ser certificados pela Anatel, segundo critérios mais amplos de homologação 
das marcas, de cujas fábricas são comprados, admitindo todos os equipamentos 
que apresentem a qualidade exigida pelos consumidores; 
 
CAPÍTULO II 
Condições Comerciais 
 
Art. 14º. A relação comercial entre as EGETS e as EDS, é regida pelo direito 
privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estas e a Anatel, e 
vice-versa; 
Art. 15º. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, aprovado 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, às relações contratuais entre 
EGETS, EDS e usuários; 
 
TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 16º. Este Regulamento não desobriga qualquer entidade relacionada (EGETS) 
de dar cumprimento às disposições contidas na regulamentação específica em 
vigor; 
Art. 17º A Anatel atuará para solucionar os casos omissos e divergências 
decorrentes da interpretação e aplicação deste regulamento. 
Art. 18º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Alterações - JUSTIFICATIVAS: 
1- O motivo do chamamento público: 

a. A base de considerações desta consulta pública está pautada em: 
i. Na obrigatoriedade de assegurar o contínuo oferecimento de tais 

serviços (Art. 38); 
ii. Permitir a democratização da comunicação ao bem do 

desenvolvimento econômico e social do País; 
iii. O objetivo estratégico da Lei 8.389 é de universalização; 

 
2- As mudanças efetuadas no corpo do Regulamento original têm o objetivo de 

assegurar o sucesso das considerações citadas acima. 
a. Substituindo CATV por EGETS: 
     No corpo do documento, onde lia-se concessionárias de CATV, passa-se 
a ler    
      EGETS (Entidades Geradoras, Emissoras, Transmissoras de Sinais): 

i. Para não limitar o benefício dos serviços somente às áreas 
geográficas outorgadas para Serviços de CATV; 



1. Sustentado pela base do chamamento que é: assegurar, 
democratizar e universalizar as comunicações. 

ii. Para que funcionem como células independentes, podendo 
associar com outros tipos de operadoras, atingindo as áreas 
descritas no Art. 2 em  todo território nacional; 

1. Beneficiando todo tipo de comunidade enquadrada no Art 2 e 
outros modelos de negócio como DTH, MMDS... 

iii. Para que não existam dependências predatórias junto às 
concessionárias de CATV, onde as EDS precisariam de 
“autorização e consentimento” para co-existir; 

1. Evitando um conflito perigoso que pode causar mais 
problemas do que soluções. 

iv. As concessionárias teriam que ‘garantir’ os serviços das EDS junto 
à Anatel; 

1. Atualmente elas não respondem nem por si, como pode ser 
observado no Site da Anatel: a quantidade de multas, 
infrações, débitos, dívidas com Fust, planejamentos 
atrasados, qualidade... 

v. Para não limitar a tecnologia empregada no acesso aos sinais em 
áreas remotas; 

1. Em regiões remotas do interior, o acesso por outros meios se 
faz necessário, onde o cabo não for possível ou viável; 

vi. A grande força (e a razão de ser) das EDS, é, fornecer a um custo 
baixo, o acesso à informação para os menos favorecidos. O 
‘degrau’ gerado pelo sub-serviço terceirizado que o Regulamento 
sugere, vai onerar ao usuário final o custo do ‘acordo’ entre 
Concessionária e EDS.  

1. A finalidade de atingir às comunidades carentes começa a 
cair por terra, pois vai envolver interesses de grandes 
operadoras, que, se quisessem atingir a esta população, já o 
teriam feito... 

 
3 - Art. 13 da Consulta Pública 

 
A Anatel deverá esclarecer a forma e critérios adotados quando for certificar os 

equipamentos das EDS, pois atualmente os antenistas trabalham com equipamentos 
de marcas não homologadas pela Anatel, de fabricantes nacionais e importados. 

Por isso que é necessária uma adaptação das exigências dos equipamentos, já 
que os atuais sistemas estão totalmente comprometidos com equipamentos de marcas 
não homologadas, mas que não deixam de apresentar a qualidade exigida pelo próprio 
mercado consumidor. 

Tal requerimento visa ainda evitar desempregos nas fábricas dos equipamentos 
comprados amplamente no mercado de sistemas de antenas coletivas. 



 
4 – Dos Canais Must - Carry 

 A alteração visa assegurar o trabalho dos antenistas, que cobram tão somente 
pela melhoria da imagem e manutenção das redes, em áreas carentes citadas no 
artigo 2º deste regulamento. 
 

3- Pulverização do Setor: 
a. Além do benefício à população, as EDS também representam geração de 

empregos e renda; 
i. Pequenos empresários teriam o acesso ao investimento, 

pulverizando um mercado consumidor que não é alvo das grandes 
concessionárias; 

ii. Geração de Empregos, com o benefício de empregar e desenvolver 
uma profissão para moradores das áreas atingidas pelo Art. 2.; 

iii. Os pequenos empresários atuam com capital próprio, sem onerar 
cofres públicos com empréstimos e sem captação de capital 
externo, ao interesse da economia e soberania nacional; 

iv. Desenvolvendo opções de última milha nos locais mais 
desfavorecidos; 

 

KTV 3000 COM. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA            

End.: Rua Manoel Botelho 10, travessa B 

Pedra de Guaratiba – Rio de Janeiro/RJ   CEP 23032-500 
O corpo deste documento foi modificado em 

27/12/03 em Assembléia realizada na ABETELMIM, com a presença do associado 
KTV 3000 COM. E TELECOMUNICAÇÕES c.n.p.j 40.354.821/0001-40 e corpo 
jurídico da Associação e Celso da Silveira Malheiros, Técnico em Telecomunicações, 
todos idealizadores do Projeto de Lei 4.904 que trata da regulamentação dos Serviços 
de Antenas Coletivas. 
Os estudos acerca desta pauta já se desenvolvem há cinco anos, e, não existe 
motivo para que as adaptações feitas no corpo deste documento não sejam 
incluídas no original, já que todas têm o objetivo de resguardar a base de 
considerações do Conselho Diretor; sem, contudo, criar políticas depredatórias 
que visem resguardar interesses deste ou daquele grupo, e sim, ao bem estar 
do cidadão menos favorecido, que tem todo direito ao acesso à informação em 
qualquer lugar do País, em qualquer condição econômica. 

Vemos com muito gosto decisões do judiciário acompanhando este pensamento 
democrático. 

Além de contar com trâmite de Lei própria, esta pauta conta com a força de dois 
relatórios favoráveis da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal dos 



Deputados. Os quais, em nada restringentes quanto à dependência deste ou daquele 
grupo de operadoras. 

Fora o fato destes serviços já estarem implantados em várias localidades do 
País onde não tem concessionárias de CATV, e em outras, onde este Termo de 
Compromisso seria impossível de ser celebrado. 

Portanto consideramos as alterações feitas neste documento prioritárias para 
que se chegue a um denominador comum antes que a Lei pertinente seja decretada, 
de outra forma, considero então prioridade a breve publicação da Lei 4.904. Esta sim, 
em conformidade com a política de democratização da informação e zelando pelos 
verdadeiros interesses nacionais, da empresa e da comunidade na qual prestamos 
serviços. 
               Sem mais, 
 
                                       

____________________                                                ____________________                 
Enivaldo N. B. De Carvalho                                            Mauricio Messias Freire 
Sócio Gerente                                                                        Sócio Gerente 

 
 


