TERMO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO ORLE/SOR No 05/2014-ANATEL
TERMO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE
SATÉLITE BRASILEIRO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL E A
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. TELEBRÁS.
Pelo presente instrumento, de um lado a AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, doravante denominada Anatel, entidade integrante da
UNIÃO, nos termos da Lei Federal nº 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral e
Telecomunicações - LGT, com CNPJ/MF no 02.030.715/0001-12, ora representada, por
delegação do Presidente, pelo seu Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação,
MARCONI THOMAZ DE SOUZA MAYA, brasileiro, casado, engenheiro, RG n.º 763434
SSP/GO e CPF/MF n.º 221.463.341-34, e de outro TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS
S.A. – TELEBRÁS, CNPJ/MF n.º 00.336.701/0001-04, ora representada por FRANCISCO
ZIOBER FILHO, brasileiro, casado, analista de sistemas, identidade nº 3.036.517-8 SSP/PR e
CPF nº 479.719.599-15, celebram o presente TERMO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE
SATÉLITE, fazendo-se observar as regras e condições aqui consignadas:
Capítulo I – Do Objeto, da Área e do Prazo do Direito de Exploração de Satélite
1.1.
O objeto deste Termo é conferir à EXPLORADORA DE SATÉLITE o Direito de
Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de Telecomunicações, em regime de
justa competição, mediante a ocupação, sem exclusividade, de posição orbital geoestacionária
que esteja em processo de coordenação ou de notificação pelo Brasil na União Internacional de
Telecomunicações – UIT e o uso das radiofrequências associadas, ambas a seguir relacionadas.
I – Posição orbital 75º O;
II – Faixas de frequências:
a) Destinadas à telecomunicação via satélite:
Faixa de frequências espaço-Terra

Faixa de frequências Terra-espaço

17,7 a 20,2 GHz

27 a 30 GHz

b) Destinadas ao controle e monitoração:
Faixa de frequências espaço-Terra

Faixa de frequências Terra-espaço

19,15 a 19,20 GHz

29,2 a 29,25 GHz

1.1.1.
A exploração de satélite dar-se-á em conformidade com a regulamentação da Anatel
e, em especial, com as disposições do Regulamento sobre o Direito de Exploração de Satélite
para Transporte de Sinais de Telecomunicações.
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1.2.
Direito de Exploração de Satélite Brasileiro para Transporte de Sinais de
Telecomunicações é o que assegura a ocupação da órbita e o uso das radiofrequências destinadas
ao controle e monitoração do satélite e à telecomunicação via satélite.
1.3.
A área geográfica de cobertura correspondente ao presente Direito de Exploração é a
constante da Metodologia de Execução.
1.4.
O Direito de Exploração, objeto deste Termo, terá vigência pelo prazo de 15 (quinze)
anos, contado da data de publicação do extrato do Termo no Diário Oficial da União, prorrogável
uma única vez, pelo mesmo período.
1.5.
A prorrogação do prazo do direito de exploração e uso das radiofrequências
associadas objeto deste Termo se dará a título oneroso.
1.6.
Este Termo não confere à EXPLORADORA DE SATÉLITE qualquer direito ou
prerrogativa de exclusividade, nem privilégio no provimento de capacidade espacial.

Capítulo II – Do Valor do Direito de Exploração de Satélite
2.1.
O valor do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro é de R$ 3.945.844,10 (três
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos),
a ser pago ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – FISTEL, conforme condições
estabelecidas no Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de
Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite.

Capítulo III – Do Projeto Técnico
3.1.
Obriga-se a EXPLORADORA DE SATÉLITE a informar previamente à Anatel
alterações técnicas ao projeto, relativamente ao constante da Metodologia de Execução, sob pena
de extinção do Direito de Exploração e perda do valor pago por este direito referido no item 2.1.
3.2. Não será admitida alteração do prazo de 4 (quatro) anos para entrada em operação do
segmento espacial, contado a partir da data de publicação do extrato do Termo no Diário Oficial
da União, salvo em situações de força maior ou caso fortuito.
3.2.1.
O não cumprimento desta obrigação sujeita a EXPLORADORA DE SATÉLITE à
caducidade do Direito de Exploração e perda dos valores das parcelas pagas pelo direito referido
no item 2.1.
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Capítulo IV – Do Modo, da Forma e das Condições para Exploração de Satélite
4.1.
O segmento espacial será explorado em conformidade com os termos da
regulamentação concernente e observadas as condições fixadas na Metodologia de Execução.
4.2.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE não terá direito adquirido à permanência das
condições existentes na data de assinatura do presente Termo, devendo observar os novos
condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação, nos prazos estabelecidos.
4.3.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE deverá assegurar que o acesso ao seu satélite,
no território nacional, somente seja feito por entidades que detenham concessão, permissão ou
autorização para exploração de serviços de telecomunicações ou pelos órgãos identificados no
item 5.19.
4.4.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE explorará o provimento de capacidade espacial
por sua conta e risco, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade quaisquer prejuízos
decorrentes de sua exploração.
4.5.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE é a exclusiva responsável por qualquer dano
que venha a acarretar às Prestadoras ou a terceiros em virtude da exploração do provimento de
capacidade espacial, excluída toda e qualquer responsabilidade da Anatel.
4.6.
Enquanto viger o presente Direito de Exploração, a EXPLORADORA DE
SATÉLITE se obriga a assegurar a efetiva existência, em território nacional, dos centros de
deliberação e implementação das decisões estratégicas, gerenciais e técnicas envolvidas no
cumprimento do presente Termo, inclusive fazendo refletir tal obrigação na composição e nos
procedimentos decisórios de seus órgãos de administração.
4.6.1.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE deverá demonstrar por meio de disposições em
seu estatuto que cumpre com o disposto no item 4.6, em um prazo de até 6 (seis) meses da data
de publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial da União.
4.7.
Considerando o interesse da coletividade, a interrupção do provimento de capacidade
espacial, em situação de emergência ou após prévio aviso, por razões de ordem técnica ou de
segurança de pessoas e bens ou diante de inadimplemento da prestadora, não caracteriza
descontinuidade do provimento.
4.7.1.
A interrupção do provimento de capacidade espacial devido a eventos astronômicos
previsíveis, e indicados nas efemérides, não caracteriza descontinuidade desse provimento,
obrigando-se, porém, a EXPLORADORA DE SATÉLITE, a informar antecipadamente a todas
as prestadoras da ocorrência desses eventos.
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4.8.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE somente poderá transferir o presente Direito de
Exploração ou efetuar qualquer alteração que possa caracterizar transferência de controle, após
anuência da Anatel, observadas as exigências regulamentares.

Capítulo V – Dos Direitos e Deveres da EXPLORADORA DE SATÉLITE
5.1.
Constituem direitos e deveres da EXPLORADORA DE SATÉLITE aqueles
estabelecidos na Lei no 9.472/97, na regulamentação e neste Termo.
5.2.
A exploradora de satélite compromete-se a colocar o segmento espacial em operação
no prazo de 4 (quatro) anos, contado da data de publicação no Diário Oficial da União do extrato
do Direito do Termo do Direito de Exploração, ressalvadas as situações de força maior ou caso
fortuito.
5.3.
Obriga-se a EXPLORADORA DE SATÉLITE a manter, ao longo do período do
Direito de Exploração, os compromissos assumidos na Metodologia de Execução, além das
demais condições que permitiram a conferência do direito de exploração, inclusive a respeitar e
cumprir todas as condições e limitações impostas ao segmento espacial objeto do presente Termo
e aceitas pela Anatel, decorrentes de processos de coordenação internacional e nacional.
5.4.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE poderá, exclusivamente na execução das
atividades relacionadas com o Direito de Exploração conferido, valer-se de informações relativas
à utilização individual de capacidade no segmento espacial por prestadora, sendo-lhe permitida,
ainda, a divulgação a terceiros de informações agregadas sobre o uso de seu segmento espacial
desde que isso não importe na identificação, direta ou indireta, de prestadora ou na violação do
sigilo comercial desta.
5.4.1.
A divulgação de informações individuais de prestadora dependerá da anuência
expressa e específica da prestadora.
5.5.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE deverá manter à disposição da Anatel, a
qualquer tempo, cadastro atualizado de todas as prestadoras que contratem provimento de
capacidade espacial, contendo, pelo menos, o nome ou a razão social da prestadora e seu
domicílio ou sede.
5.6.
Quando solicitada pela Anatel, a EXPLORADORA DE SATÉLITE fornecerá dados
sobre o provimento de capacidade espacial às prestadoras.
5.7.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE manterá recursos humanos de nacionalidade
brasileira, em território brasileiro, em quantidade suficiente para a completa operação, durante 24
horas por dia e 7 dias por semana, da Estação de Controle, localizada em território brasileiro, de
seu satélite.
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5.8.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE deverá observar, como qualquer explorador de
atividade econômica, os princípios e normas relativos à liberdade de iniciativa, à livre
concorrência, à função social da propriedade, à defesa do consumidor e à repressão ao abuso do
poder econômico.
5.9.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE, quando do provimento da capacidade espacial
associada ao objeto deste Termo, deve se ater ao cumprimento dos objetivos do Plano Nacional
de Banda Larga – PNBL em cotejo com o dever de implementação do Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC.
5.10.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE sempre que se sentir vítima de concorrência
desleal ou de abuso do poder econômico terá direito de peticionar à Anatel.
5.11.
Em situações de calamidade pública ou de catástrofe, a EXPLORADORA DE
SATÉLITE compromete-se a atender com prioridade os pedidos de provimento de capacidade
espacial efetuados pelos órgãos públicos.
5.12.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE não poderá dar em garantia ou alienar os
equipamentos necessários ao cumprimento das obrigações constantes neste Termo, sem anuência
da Anatel.
5.13.
Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais vinculados ao
provimento de capacidade espacial objeto deste Termo, a EXPLORADORA DE SATÉLITE se
obriga a considerar ofertas de fornecedores independentes, inclusive os nacionais, e basear suas
decisões, com respeito às diversas ofertas apresentadas, no cumprimento de critérios objetivos de
preço, condições de entrega e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
pertinente.
5.13.1.
Na contratação em questão, aplicam-se os procedimentos do Regulamento sobre
Procedimentos de Contratação de Serviços e Aquisição de Equipamentos ou Materiais pelas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 155, de 16 de agosto
de 1999, e alterado pela Resolução n° 421, de 2 de dezembro de 2005.
5.14.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE deverá assegurar que a instalação de suas
estações de telecomunicações, bem como sua ampliação, estejam em conformidade com as
disposições regulamentares, em especial respeitando as limitações relativas à distância de
aeroportos, aeródromos, estações de radiogoniometria e áreas indígenas.
5.15.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE obriga-se, sob pena de caducidade do direito de
exploração, além de outras sanções, a garantir continuidade do provimento de capacidade
espacial durante todo o período de validade deste Termo.
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5.16.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE obriga-se a dar continuidade ao processo de
coordenação, notificação e registro da posição orbital e radiofrequências associadas de acordo
com os procedimentos do Regulamento de Radiocomunicações da UIT.
5.17
A EXPLORADORA DE SATÉLITE obriga-se a realizar a coordenação para
viabilizar a co-localização com a detentora de direito de exploração de satélite na mesma posição
orbital associada a outras faixas de frequências, inclusive em relação a aspectos de controle
orbital, estando o acordo sujeito à aprovação da Anatel.
5.17.1
O centro de controle do satélite que já estiver ocupando a posição orbital terá
hierarquia sobre o centro de controle do satélite associado ao direito de exploração ora conferido.
5.18.

Cabe, ainda, à EXPLORADORA DE SATÉLITE:
a)

permitir aos Agentes fiscalizadores da Anatel livre acesso em qualquer época, às
obras, aos equipamentos e às instalações relacionados ao Direito de Exploração,
bem como aos seus registros contábeis;

b)

manter em dia o inventário e o registro dos bens utilizados na exploração dos
satélites;

c)

receber e solucionar as queixas e reclamações das prestadoras;

d)

participar, sempre que convocada pela Anatel, de reuniões relativas a processos de
coordenação dos recursos de órbita e espectro radioelétrico.

5.19.
A EXPLORADORA DE SATÉLITE, consoante o disposto no art. 135 da Lei n o
9.472/97, se compromete a prover capacidade espacial preferencial aos seguintes órgãos:
a)

Órgãos Essenciais da Presidência da República;

b)

Ministério da Defesa;

c)

Ministério da Justiça;

d)

Departamento de Polícia Federal;

e)

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros.

5.19.1.
O compromisso descrito neste item compreenderá os órgãos ou entidades que
venham a assumir, integral ou parcialmente, as funções dos órgãos nomeados no item 5.19.
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Capítulo VI – Das Prerrogativas da Anatel
6.1.
Sem prejuízo das demais disposições regulamentares, compete à Anatel, no
cumprimento de suas atribuições de órgão regulador:
a) fiscalizar a exploração de satélite objeto do presente Termo, aplicando as
penalidades regulamentares;
b) extinguir o Direito de Exploração de Satélite, objeto do presente Termo, nos casos
previstos neste instrumento e na regulamentação;
c) fazer cumprir a regulamentação, inclusive aquela que vier a ser editada, durante
toda a vigência do presente Termo;
d) zelar pela boa qualidade do provimento de capacidade espacial, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações das prestadoras;
e) coibir comportamentos prejudiciais à livre competição;
f) impedir a concentração econômica, inclusive impondo restrições, limites ou
condições para transferência do presente Termo;
g) arrecadar as taxas relativas ao FISTEL, adotando as providências previstas na
legislação.

Capítulo VII – Dos Direitos e Deveres das Prestadoras
7.1.
Constituem direitos e deveres das prestadoras aqueles estabelecidos na Lei n o
9.472/97 e na regulamentação, em especial:
a)

o acesso e fruição do provimento de capacidade espacial dentro dos padrões de
qualidade, regularidade e eficiência previstos na regulamentação;

b)

o tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do
provimento de capacidade espacial;

c)

a obtenção e utilização de capacidade espacial, com liberdade de escolha,
observadas as limitações técnicas e a regulamentação;

d)

a inviolabilidade e o segredo das comunicações, respeitadas as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
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e)

o conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do
provimento de capacidade espacial que lhe atinjam direta ou indiretamente;

f)

o recebimento, em prazos razoáveis, de respostas eficientes às suas reclamações;

g)

o encaminhamento de reclamações ou representações contra a EXPLORADORA
DE SATÉLITE à Anatel;

h)

a reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;

i)

não serem obrigadas a consumir serviços ou a adquirir bens ou equipamentos que
não sejam de seu interesse.

Capítulo VIII – Das Sanções
8.1.
O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos, associados ao
Direito de Exploração, sujeitará a EXPLORADORA DE SATÉLITE às sanções estabelecidas em
regulamentação específica, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.

Capítulo IX – Da Extinção do Direito de Exploração de Satélite
9.1.
O Direito de Exploração objeto deste Termo extinguir-se-á mediante cassação,
caducidade, rescisão bilateral ou anulação e consoante os procedimentos constantes da
regulamentação.
9.2.
A cassação do Direito de Exploração poderá ser decretada quando houver perda das
condições indispensáveis à manutenção do Direito de Exploração pela EXPLORADORA DE
SATÉLITE.
9.3.
A caducidade do presente Direito de Exploração poderá ser decretada nas seguintes
hipóteses:
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a)

prática de infração grave;

b)

transferência irregular do Direito de exploração;

c)

descumprimento reiterado dos compromissos assumidos neste Termo ou do
disposto na regulamentação;

d)

não pagamento das taxas incidentes sobre o Direito de Exploração.
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9.4.
A anulação do Direito de Exploração decorrerá do reconhecimento, pela autoridade
administrativa ou judicial, de irregularidade insanável do presente Termo.
9.5.
A rescisão bilateral operar-se-á a partir de requerimento, devidamente justificado,
formulado pela EXPLORADORA DE SATÉLITE, apontando o período em que pretende
continuar exercendo o direito de exploração antes de sua interrupção definitiva, o qual não
poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses.
9.5.1.
O requerimento será analisado pela Anatel que poderá impor condições ao seu
deferimento tendo em vista a preservação da continuidade dos serviços de telecomunicações que
se utilizem do espectro e da posição orbital objeto deste Termo, em especial aqueles que
envolvam os interesses da União.
9.5.2.
A rescisão bilateral não elide a obrigatoriedade da EXPLORADORA DE SATÉLITE
de responder pelos danos proporcionados às prestadoras decorrentes da interrupção do
provimento de capacidade espacial anteriormente contratada.
9.5.3.
O instrumento de rescisão bilateral conterá disposições acerca das condições e
termos em que essa rescisão se operará.
A extinção do direito de exploração deverá ser declarada em procedimento administrativo
próprio, garantidos o contraditório e a ampla defesa da EXPLORADORA DE SATÉLITE.
9.6.

9.7.
A Anatel não poderá ser responsabilizada pelas prestadoras ou por terceiros por
quaisquer encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da
EXPLORADORA DE SATÉLITE proporcionados pela extinção pronunciada na forma prevista
na regulamentação e neste Termo.

Capítulo X – Do Regime Legal e dos Documentos Aplicáveis
10.1.
O presente Termo é regido pela Lei nº 9.472/97 e regulamentação dela decorrente,
em especial o Regulamento sobre o Direito de Exploração de Satélite para Transporte de Sinais
de Telecomunicações.
10.2.
Faz parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito, a
Metodologia de Execução.
10.2.1
Eventuais alterações na Metodologia de Execução somente produzirão efeitos
quando firmado Aditamento a este Termo.

Capítulo XI – Do Foro
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11.1.
Para dirimir quaisquer questões relativas a este Termo de Direito de Exploração será
competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Brasília, Distrito Federal.

Capítulo XII – Da Disposição Final
12.1.
Este Termo de Direito de Exploração terá vigência e eficácia a partir da publicação
de seu extrato no Diário Oficial da União.
E por assim estarem cientes das disposições e condições deste Termo de Direito de Exploração,
as partes o assinam em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que
também o assinam, para que se produzam seus legais e jurídicos efeitos.
Brasília, Distrito Federal, 25 de agosto de 2014.
Pela ANATEL

____________________________
Marconi Thomaz de Souza Maya
Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação

Pela Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS

______________________________________
Francisco Ziober Filho
Presidente Interino

TESTEMUNHAS:
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______________________________________
Carlos Buzogany Junior
RG n.º 2.114.932 SSP/MG

____________________________________
David de Oliveira Penha
RG n.º M-9.065.264 SSP/MG

SICAP: 201490127622
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