Parcialmente Procedente - As Propostas de inclusão e de alteração de canais em Planos Básicos que visam avaliar a viabilidade técnica
de canais de Radiodifusão, que, ou já foram outorgados, ou serão objeto de novas outorgas a serem realizadas pelo Ministério das
Comunicações. Assim sendo, a referida consulta visa tão somente verificar questões de interferência entre canais do serviço de
Radiodifusão, observando a regulamentação técnica vigente, uma vez que a outorga e regulação desses serviços, bem como a análise
da competição no mercado de Radiodifusão não são de competência da Anatel, conforme dispõe o Art. 211 da LGT.
“Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens fica excluída da jurisdição da Agência, permanecendo no
âmbito de competências do Poder Executivo, devendo a Agência elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais,
levando
em
conta,
inclusive,
os
aspectos
concernentes
à
evolução
tecnológica.
Parágrafo único. Caberá à Agência a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas estações.”
O que se pretende com esta Consulta Pública é verificar se as alterações propostas provocam interferência em canais de outros
prestadores
de
serviço,
que,
nesse
caso
devem
se
manifestar.
Não obstante, a Anatel com o intuito de aperfeiçoar os procedimentos de Consulta Pública, conforme sugerido pela SEAE, passou a
publicar junto com as propostas de inclusão e de alteração de canais em Planos Básicos, que visam avaliar a viabilidade técnica de
canais de Radiodifusão, o Informe Técnico que contém a exposição dos motivos que basearam a elaboração da Consulta. No sentido
de responder pontualmente as sugestões da SEAE para aspectos não atendidos nesta Consulta Pública, observamos o que segue:

(i) apresente os estudos prévios que fundamentam a solução de viabilidade técnica de replanejamento dos canais da Região
Metropolitana de Belo Horizonte em detrimento a solução proposta pela Sociedade de Engenharia de televisão - SET;
Resposta da Anatel: Os relatórios técnicos que apresentam os citados estudos foram disponibilizados à sociedade por meio do Sistema
de Acompanhamento de Consultas Públicas da Anatel, em anexo ao Informe Técnico que encaminhou a Consulta Pública.

(ii) apresente os estudos de impacto econômico decorrentes do processo de replanejamento proposto;
Resposta da Anatel: Em relação o citado item, cumpre destacar que os aspectos de outorga e os aspectos econômicos da prestação dos
serviços de radiodifusão, não são de competência da Agência, e sim do Ministério das Comunicações. Ademais, os estudos de impacto

econômico para remanejamento das emissoras afetadas na liberação da faixa de 700 MHz é um passo posterior, e serão realizados
quando da elaboração do Edital de Licitação da faixa, não sendo escopo da presente Consulta.

(iii) torne disponível no espaço dedicado às consultas públicas em andamento um link para todas as normas por ela diretamente
afetadas;
Resposta da Anatel: Todas as normas afetadas encontram-se disponíveis em http://legislacao.anatel.gov.br/. Entendemos que é
suficiente a citação das normas afetadas no item “Referências” do Informe Técnico que encaminha a Consulta, já que Consulta Pública
não propõe alterações regulamentares, e sim, alterações de características técnicas do serviço de televisão.
(iv) explique por que a solução tomada é a mais eficiente, sob o ponto de vista da alocação do espectro, para cada um dos casos;
Resposta da Anatel: O estudo do Planejamento de canais pode ter inúmeras soluções, assim como qualquer solução de engenharia. O
que se procura nesse tipo de análise é fazer o uso racional do espectro radioelétrico, que é um bem escasso, no sentido de atender às
diversas necessidades advindas das outorgas feitas pelo Ministério das Comunicações, ou de necessidades impostas por Lei, Decretos
e Normas referentes aos serviços. A proposta colocada em Consulta Pública pela Anatel é uma das alternativas viável tecnicamente,
uma alternativa que respeita os preceitos legais e regulamentares, assim como o uso racional da radiofrequência. As demais
alternativas foram descartadas, a princípio, por se mostrarem, de alguma maneira piores tecnicamente, no que diz respeito o uso
racional do espectro, dentro do que prevê a regulamentação. A Consulta Pública é exatamente o foro adequado para que os
interessados questionem a solução técnica proposta pela Anatel e apresentem outras soluções, que considerem mais adequadas. As
sugestões propostas pelos interessados são exaustivamente analisadas pela Anatel, que acatará aquelas que se mostrem melhores,
desde que respeitem o arcabouço legal e regulamentar vigente. Assim, considerando as inúmeras soluções possíveis e o grande
quantitativo de alterações propostas, uma explicação caso a caso atrasaria demasiadamente a elaboração das Consultas e não traria
benefícios
para
os
radiodifusores
envolvidos.

(v) dê provas de que dispõe de mecanismos adequados para o monitoramento do impacto e para a revisão da regulação do espectro; e
Resposta da Anatel: A Consulta Pública, com citado anteriormente, visa tão somente verificar questões de interferência entre canais
do serviço de Radiodifusão, observando a regulamentação técnica vigente. O ato que consolidará as alterações propostas demandará

a atualização da base de dados da Anatel, contida no Sistema de Controle de Radiodifusão (http://sistemas.anatel.gov.br/srd/). Tal
atualização é realizada sempre que um novo ato de alteração de Plano Básico é publicado. Sendo assim, o monitoramento do impacto
e
para
a
revisão
da
regulação
do
espectro
não
é
escopo
da
proposta.
(vi) defina critérios objetivos sobre os prazos de duração das próximas consultas públicas relacionadas ao processo de replanejamento
de
canais
de
TV
aberta.
Resposta da Anatel: As Consultas Públicas da Anatel, conforme expresso do art. 59 Regimento interno da Anatel
(http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2013/450-resolucao-612#art59), tem prazo não inferior a 10 (dez) dias. Usualmente, as
consultas para alteração de Planos Básicos são publicadas com prazo de aproximadamente 30 dias. No entanto, em algumas delas
optou-se por diminuir o prazo para aproximadamente 15 dias, considerando necessidades internas específicas para o replanejamento
da faixa de 700 MHz. Sendo assim, em regra, o prazo de consultas posteriores será de 30 dias, sendo que eventuais alterações desse
prazo serão motivadas nos respectivos informes técnicos.

