INFORME Nº 203/2020/ORCN/SOR
PROCESSO Nº 53500.027376/2020-49
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGA E RECURSOS À PRESTAÇÃO
1.

ASSUNTO

1.1.
Proposta de Consulta Pública para o estabelecimento de requisitos técnicos para o uso
da faixa de 5.925 MHz a 7.125 MHz por equipamentos de radiocomunicações de radiação restrita.
2.

REFERÊNCIAS

2.1.
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT), que
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
2.2.
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administra vo no âmbito
da Administração Pública Federal.
2.3.
Resolução nº 680, de 27 de junho de 2017, que aprova o Regulamento sobre
Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.
2.4.
Resolução nº 716, de 31 de outubro de 2019, que aprova o Plano de Atribuição,
Destinação e Distribuição de Frequências no Brasil de 2020 (PDFF-2020).
2.5.
Resolução nº 726, de 5 de maio de 2020, que altera o Regulamento sobre
Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.
2.6.
Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017, que aprova os Requisitos Técnicos para a
Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.
2.7.

Processo SEI nº 53500.027376/2020-49.

3.

AMPARO LEGAL DAS NORMAS TÉCNICAS

3.1.
A presente proposta fundamenta-se no disposto dos incisos XII, XIII e XIV do art. 19 da
LGT (Referência 2.1), que estabelecem as competências da Agência para expedir normas e padrões
que assegurem a compa bilidade, a operação integrada e a interconexão entre as redes, abrangendo
inclusive os equipamentos terminais, na u lização de produtos para telecomunicações em território
nacional.
3.2.
Ademais, a expedição de requisitos técnicos e procedimentos operacionais é
disciplinada pelo art. 2º do Regulamento para Avaliação da Conformidade e Homologação de
Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019
(Referência 2.3), sobre o qual cumpre salientar o disposto em seu art. 3º, que estabeleceu:
Art. 3º A avaliação da conformidade e a homologação de produtos para telecomunicações são
regidas pelos princípios e regras con dos na Cons tuição Federal, na Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, na regulamentação da Anatel e, em especial, pelos seguintes princípios:
I - proteção e segurança dos usuários dos produtos para telecomunicações;
II - atendimento aos requisitos de segurança, de compa bilidade eletromagné ca, de proteção ao
espectro radioelétrico e de não agressão ao meio ambiente;
III - uso eficiente e racional do espectro radioelétrico;
IV - compatibilidade, operação integrada e interconexão entre as redes;
V - acesso dos consumidores a produtos diversiﬁcados, com qualidade, e regularidade adequados
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à natureza dos serviços e aplicações aos quais os produtos se destinam;
VI - comercialização ou u lização de produtos em conformidade com as normas técnicas
expedidas pela Agência;
VII - adoção de formas simples e céleres na supervisão da avaliação da conformidade e da
homologação;
VIII - isonomia no tratamento dispensado aos interessados na avaliação da conformidade e na
homologação de produtos para telecomunicações;
IX - tratamento conﬁdencial às informações técnicas que assim o exijam, dentre as disponibilizadas
pelas partes interessadas por força deste Regulamento;
X - liberdade econômica e livre concorrência;
X I - criação de oportunidades de inves mento e de es mulo ao desenvolvimento tecnológico da
indústria de produtos para telecomunicações;
XII - facilitação da inserção do Brasil em acordos internacionais de reconhecimento mútuo; e,
XIII - incentivo ao comportamento responsivo dos entes regulados.

3.3.
Outrossim, o ins tuto jurídico dos requisitos técnicos e procedimentos
operacionais
aplicados
na
avaliação
da
conformidade
foi
também
regulamentado pelo disposto no art. 22 do Regulamento para Avaliação da Conformidade e
Homologação de Produtos para Telecomunicações, que, em seus parágrafos 2º e 3º, estabelece a
competência para a ins tuição desses requisitos e procedimentos, sua forma jurídica e a precedência
obrigatória por consulta pública (in verbis):
Art. 22. Os Procedimentos Operacionais e os Requisitos Técnicos são normas técnicas
complementares, des nadas a operacionalizar a avaliação da conformidade de produtos para
telecomunicações, na forma deste Regulamento.
§ 1º A atuação dos Organismos de Cer ﬁcação Designados, dos Laboratórios de Ensaio e dos
Requerentes à avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações é
vinculada às normas técnicas complementares previstas no caput.
§ 2º Os Procedimentos Operacionais e os Requisitos Técnicos são expedidos pela Superintendência
competente, mediante Ato.
§ 3º A aprovação de Procedimentos Operacionais e Requisitos Técnicos deve ser precedida de
Consulta Pública.

3.4.
Assim, havendo a necessidade de se avaliar a conformidade de produto de
telecomunicações a ser u lizado e comercializado no mercado brasileiro, a Resolução nº
715/2019 estabeleceu a obrigatoriedade da edição de requisitos técnicos ou procedimentos
operacionais destinados a esse fim.
4.

AMPARO LEGAL DAS CONSULTAS PÚBLICAS

4.1.
2.3):

A Consulta Pública está fundamentada no art. 59 do Regimento Interno da Anatel (Ref.
Art. 59. A Consulta Pública tem por ﬁnalidade submeter minuta de ato norma vo, documento ou
matéria de interesse relevante, a críticas e sugestões do público em geral.
§1º A Consulta Pública pode ser realizada pelo Conselho Diretor oupelos Superintendentes, nas
matérias de suas competências.
§ 2º A Consulta Pública será formalizada por publicação no Diário Oﬁcial da União,com prazo não
inferior a 10 (dez) dias, devendo as crí cas e as sugestões serem apresentadas conforme dispuser
o respectivo instrumento deliberativo.
Grifou-se.

4.2.
Adicionalmente, o Tratado de Barreiras Técnicas (TBT) da Organização Mundial do
Comércio (OMC) recomenda, na mesma linha, um período mínimo de 60 (sessenta) dias para
consultas públicas.
Before adopting a standard, the standardizing body shall allow a period of at least 60 days for the
submission of comments on the dra standard by interested par es within the territory of a
Member of the W TO. This period may, however, be shortened in cases where urgent problems of
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safety, health or environment arise or threaten to arise. No later than at the start of the comment
period, the standardizing body shall publish a no ce announcing the period for commen ng in the
publica on referred to in paragraph J. Such no ﬁca on shall include, as far as prac cable, whether
the draft standard deviates from relevant international standards.
Grifou-se.

5.

ANÁLISE

5.1.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO
5.1.1.
Com a ﬁnalidade de cumprimento da determinação do Conselho Diretor da
Agência Nacional de Telecomunicações, exarada na 12ª Reunião Extraordinária de 10 de
dezembro de 2020, propõe-se a realização de Consulta Pública contendo proposta de atualização
do Ato nº 14448, de 04 de dezembro de 2017, que aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação
da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, de forma que
passem a contemplar requisitos técnicos a serem atendidos por equipamentos que operam
na faixa de 5.925 MHz a 7.125 MHz.
5.1.2.
A fundamentação que jus ﬁca tal proposta de atualização de requisitos consta na
documentação elencada no processo SEI 53500.027376/2020-49, sendo mais detalhada no
Informe Nº 529 (Anexo 6.1)

5.2.

DA PROPOSTA
5.2.1.
Com base em toda a análise técnica já contemplada em detalhes no bojo deste
processo, foi elaborada a proposta de Minuta de Ato (Anexo 6.2) para atualização dos requisitos
aplicáveis aos equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita de forma a possibilitar a
cer ﬁcação e o uso, no país, de equipamentos para aplicações em Sistemas de Acesso Sem Fio
incluindo Redes de Áreas Locais por Rádio (WAS/RLAN, do inglês), como por exemplo a
tecnologia Wi-Fi 6E, em toda a faixa de 5.925 - 7.125 MHz (1.200 MHz).
5.2.2.
A ﬁm de permi r uma ágil inserção de novas tecnologias no mercando,
oferecendo equipamentos de qualidade aos consumidores, propõe-se a realização de Consulta
Pública com prazo de 45 dias de modo a coletar contribuições da sociedade.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS/ANEXOS

6.1.

Informe Nº 529/2020/ORER/SOR (SEI 5658189)

6.2.

Minuta de Ato (SEI 5669126).

6.3.

Consulta Pública Nº 82, de 10 de dezembro de 2020 (SEI 6319169)

7.

CONCLUSÃO

7.1.
Diante da fundamentação, a Gerência de Cer ﬁcação e Numeração - ORCN submete à
deliberação superior este Informe com vistas à apreciação pelo Superintendente de Outorga e
Recursos à Prestação e consequente aprovação de proposta de consulta pública, conforme Anexo 6.3,
com prazo de duração de 45 (quarenta e cinco) dias, em conformidade com o art. 59 do Regimento
Interno da Anatel, aprovado pela Resolução n.º 612, de 29 de abril de 2013, para a contribuição do
público em geral na proposta de atualização dos Requisitos Técnicos para a Avaliação da
Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovados pelo Ato nº
14448, de 04 de dezembro de 2017, na forma do Anexo 6.2 a este Informe.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo Marques Campos, Coordenador de
Processo, em 10/12/2020, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Secundino da Costa Lemos, Gerente de Certificação e
Numeração, Substituto(a), em 10/12/2020, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com
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fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
Documento assinado eletronicamente por Agostinho Linhares de Souza Filho, Gerente de
Espectro, Órbita e Radiodifusão, em 10/12/2020, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.
A autenticidade deste documento pode ser conferida em
http://www.anatel.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 6319137 e o código
CRC 17B13D97.

Referência: Processo nº 53500.027376/2020-49
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