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Art. 78. A Anatel pode, a qualquer momento e independentemente das
manutenções periódicas, determinar ao Organismo de Certificação Designado que
promova nova avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações em uso
no mercado, objetivando a verificação das condições originárias da certificação.
§ 1º Os valores devidos em razão de avaliações de produtos para
telecomunicações na situação descrita no caput devem ser pagos em até 30 (trinta)
dias a partir da coleta do produto no mercado.
§ 2º As avaliações sobre produtos objeto de supervisão de mercado terão
precedência sobre quaisquer outras análises, devendo o Organismo de Certificação
Designado enviar à Anatel a sua conclusão no prazo máximo de 30 (trinta) dias após
a emissão dos relatórios de ensaio, sob pena da omissão injustificada redundar no
trancamento dos processos de homologação vinculados àquele organismo até a
consecução da obrigação.
§ 3º O não cumprimento da obrigação disposta no § 1º pode acarretar na
suspensão do certificado de homologação por até 180 (cento e oitenta) dias que,
transcorridos sem o devido saneamento, implicam a revogação do Certificado de
Homologação.
Art. 79. A Anatel pode realizar as atividades de supervisão de mercado por
meio dos órgãos de fiscalização desta Agência, atuando de ofício ou em resposta à
denúncia.
TÍTULO V
DOS ACORDOS DE RECONHECIMENTO MÚTUO
Art. 80. A Anatel pode firmar Acordos de Reconhecimento Mútuo (ARM), em
matéria de avaliação da conformidade de produto para telecomunicações.
§ 1º Os Acordos de Reconhecimento Mútuo têm por objeto o
reconhecimento de Organismos de Certificação e de Laboratórios de Ensaio como
partes integrantes do sistema de avaliação da conformidade de que trata este
Regulamento.
§ 2º Os documentos expedidos pelos Organismos de Certificação e pelos
Laboratórios de Ensaios, para os fins previstos neste artigo, devem ser elaborados de
acordo com a regulamentação da Anatel e seguir as normas por ela expedidas, ou
indicadas em normas técnicas.
§ 3º Os documentos mencionados no § 2º devem preferencialmente
empregar o vernáculo, sendo possível a utilização das línguas inglesa ou espanhola, ou
ainda outras, quando indicado nas normas técnicas.
§ 4º Os Acordos de Reconhecimento Mútuo têm por escopo exclusivamente
a avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações, conforme descrito
neste Regulamento.
§ 5º Caso os Acordos de Reconhecimento Mútuo envolvam o
reconhecimento de Laboratórios de Ensaios, estes devem necessariamente ser
reconhecidos por Autoridades Acreditadoras do país de origem.
§ 6º Os Acordos de Reconhecimento Mútuo podem contemplar o
reconhecimento de Organismos de Certificação que atuam, também, como Laboratórios
de Ensaios.
§ 7º Na implementação dos Acordos de Reconhecimento Mútuo podem ser
considerados os conceitos e definições constantes da normativa ISO/IEC (International
Organization for Standardization - Organização Internacional de Padronização /
International Electrotechnical Commission - Comissão Internacional Eletrotécnica).
Art. 81. Para que a Anatel reconheça a certificação de produtos para
telecomunicações conduzida por Organismos de Certificação estrangeiros é necessário o
estabelecimento de Acordos de Reconhecimento Mútuo entre o Organismo Acreditador
brasileiro e o Organismo Acreditador estrangeiro.
Parágrafo único. Os termos dos Acordos de Reconhecimento Mútuo
mencionados no caput devem estar consolidados em Memorandos de Entendimento
entre os Organismos de Certificação das partes envolvidas.
Art. 82. Os Organismos de Certificação estrangeiros reconhecidos por meio
dos Acordos de Reconhecimento Mútuo são considerados aptos a atuar no sistema de
avaliação da conformidade da Anatel.
TÍTULO VI
DAS SANÇÕES
Art. 83. São condutas passíveis de sancionamento, observada a legislação e
a regulamentação específica:
I - comercialização e uso de produtos não homologados ou em condições
diversas das estabelecidas nos respectivos Requisitos Técnicos;
II - importação de produtos não homologados, nos casos em que esta for
exigida;
III - fraude ao processo de avaliação da conformidade e homologação;
IV - descumprimento dos compromissos assumidos em decorrência da
homologação de produtos;
V - descumprimento dos compromissos assumidos em decorrência de
designação ou habilitação dadas pela Anatel.
Art. 84. O agente que cometer ações infrativas, independentemente das
sanções cabíveis, que impliquem em fraude, falsidade documental, conduta
anticompetitiva, ou tentativa de burlar as normas técnicas expedidas pela Anatel,
conforme apurado no caso concreto, pode ter seu afastamento com as seguintes
medidas administrativas:
I - revogação da designação;
II - a comunicação ao Inmetro da perda das condições de acreditação,
quando for o caso; e,
III - aos agentes não acreditados pelo Inmetro, Requerentes e aos
profissionais avaliados, a decretação da perda das condições para atuação na avaliação
da conformidade por até 2 (dois) anos.
§ 1º A aplicação das medidas administrativas mencionadas no caput será
precedida de procedimento de apuração específico, no qual se assegure o contraditório
e a ampla defesa.
§ 2º A Superintendência competente expedirá o ato administrativo para
declarar o afastamento, na forma do caput.
Art. 85. Constatados indícios de infrações às disposições deste Regulamento,
a Superintendência competente pela avaliação da conformidade e homologação de
produtos para telecomunicações deve encaminhar à Superintendência responsável pelo
acompanhamento e controle, descrição dos fatos tidos por irregulares, bem como
outros elementos necessários para a adoção das providências cabíveis.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 86. A Anatel deve promover ações de educação para o consumo
objetivando informar ao usuário de serviços de telecomunicações da importância da
utilização de produtos homologados, inclusive estimulando a divulgação de iniciativas
público-privadas que auxiliem no combate ao uso clandestino de produtos para
telecomunicações.
Art. 87. São dispensados de homologação os produtos de procedência
estrangeira que não emitam radiofrequência, em trânsito ou temporariamente no País,
destinados à demonstração, exposição, levantamento de características ou outras
finalidades.
Art. 88. Produtos para telecomunicações de procedência estrangeira que se
destinam à utilização temporária em território nacional devem, em regra, obter
autorização para uso temporário do espectro ou autorização para fins científicos e
experimentais, dispensando-se sua homologação, conforme a regulamentação
específica.
Parágrafo único. O residente no estrangeiro em trânsito no Brasil pode
utilizar produtos para telecomunicações do tipo portátil, classificáveis como integrantes
de sistemas pessoais, de uso global ou regional, desde que estejam certificados por
uma Administração estrangeira e que sejam compatíveis com a regulamentação
brasileira.
Art. 89. A homologação por declaração de conformidade pelo próprio
importador não obriga o prestador de serviço de telecomunicações no Brasil a conectar
o dispositivo à sua rede caso detecte inviabilidade técnica para tal, correndo a
importação do produto à conta e risco do importador.
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Art. 90. São dispensados, para efeito de avaliação da conformidade e
homologação, produtos para telecomunicações recondicionados ou reformados mesmo
que, para tanto, tenham sido submetidos a processo industrial.
Art. 91. A Anatel, por intermédio da Superintendência competente, pode
realizar auditorias periódicas no sistema de avaliação da conformidade de produtos
para telecomunicações, com base na avaliação dos pedidos de homologação e de
relatórios enviados pelos Organismos de Certificação Designados.
Parágrafo único. Os resultados obtidos a partir das verificações descritas no
caput podem resultar em auditorias presenciais, de modo complementar, conforme
definido em Procedimento Operacional.
Art. 92. A Superintendência competente deve, em até 30 (trinta) dias da
publicação deste Regulamento, formar grupo de trabalho encarregado de atualizar e
elaborar as normas técnicas relativas à avaliação da conformidade e homologação de
produtos para telecomunicações.
Parágrafo único. O grupo de trabalho de que trata o caput deve empreender
esforços para avaliar o impacto das normas técnicas expedidas sobre a indústria de
produtos e serviços para telecomunicações, bem como buscar o estabelecimento de um
programa de qualidade continuada à certificação de produtos para telecomunicações.
Art. 93. As normas técnicas expedidas pela Anatel antes da entrada em vigor
deste Regulamento permanecem vigentes até sua expressa substituição.
Art. 94. Os Organismos de Certificação que assinaram termos de
compromisso com a Anatel anteriormente à vigência deste regulamento serão
notificados à assinatura de novo instrumento delegatório, que se destinará à adequação
aos termos deste Regulamento.
Parágrafo único. Após a entrada em vigor deste instrumento normativo, a
Anatel notificará os Organismos de Certificação à assinatura do referido termo, que
deverá se perfectibilizar em até 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação, sob
pena de revogação da designação.
Art. 95. O atendimento às regras estabelecidas neste Regulamento não
exime o agente do processo de avaliação da conformidade e de homologação do
atendimento a outras obrigações que lhe sejam impostas pela legislação nacional,
notadamente as consumeristas e as relativas ao meio ambiente, sem as quais pode a
Anatel negar a homologação do produto ou revogar-lhe a concessão.
ACÓRDÃO Nº 594, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
Processo nº 53500.018833/2019-71
Recorrente/Interessado: SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE
SERVIÇOS MÓVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL
Acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos
termos da Análise nº 158/2019/MM (SEI nº 4794094), integrante deste acórdão, dar
provimento parcial à demanda do SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E
DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL, para aprovar a prorrogação do
prazo da Consulta Pública nº 61/2019, pelo prazo adicional de 10 (dez) dias, passando o
encerramento da mencionada Consulta Pública para o dia 7 de novembro de 2019, às
23h59.
LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho
ATO Nº 6.701, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019
Processo nº 53500.047905/2018-14.
Anui previamente à operação de transferência de controle indireto da DATORA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ nº 39.495.486/0001-11, prestadora do Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM) e do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), mediante o
ingresso da CODEMIG PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ nº 17.694.546/0001-92, com 45% de
participação no capital social e votante da DATORA PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ nº
07.704.246/0001-93, na forma descrita no Processo nº 53500.047905/2018-14. Determina
à DATORA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. que apresente perante a Superintendência de
Competição a Ata de Assembleia Geral que realizar as alterações societárias, objeto da
presente Anuência Prévia, a qual deverá ser encaminhada à Anatel no prazo de 10 (dez)
dias úteis após seu competente registro comercial, nos termos do § 1º do art. 2º do Anexo
III ao Regulamento do STFC, aprovado pela Resolução nº 426, de 9 de dezembro de
2005.
A presente Anuência Prévia valerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado a partir da publicação do presente Ato no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período, desde que mantidas as mesmas condições
societárias. A Anuência Prévia de que trata este Ato não exime a DATORA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. do cumprimento das demais obrigações legais e
regulamentares a que se encontre submetida perante outros órgãos.
LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho
PORTARIA Nº 2.112, DE 21 DE OUTUBRO DE 2019
Define os mandatos dos representantes das entidades
de classe de prestadoras de pequeno porte, no
Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços
de Telecomunicações junto à Anatel - CPPP.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 46, inciso III, do Regulamento
da Anatel, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro 1997,
Considerando o disposto no art. 60 do Regulamento da Anatel, aprovado
pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997;
Considerando o disposto na Resolução nº 698, de 27 de setembro de 2018,
que aprova o Regimento Interno do Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de
Serviços de Telecomunicações junto à Anatel - CPPP;
Considerando a Portaria nº 862, de 9 de maio de 2019, que designa os
membros para compor o Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de
Telecomunicações junto à Anatel, na qualidade de Representantes de entidades de
classe de prestadoras de pequeno porte de serviços de telecomunicações;
Considerando o sorteio de mandatos realizado na 1ª Reunião Ordinária do
Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte, em 28 de junho de 2019;
Considerando a deliberação tomada em sua Reunião nº 878, de 17 de
outubro de 2019;
Considerando o constante dos autos do Processo nº 53500.046444/2018-54,
resolve:
Art. 1º Definir os seguintes mandatos de representação no CPPP, com início
em 9 de maio de 2019 e término em 8 de maio do ano respectivo, nos termos do
art. 23, § 1º, da Resolução nº 698, de 27 de setembro de 2018:
a) 1 (um) ano para as Associações SEINESP e NEOTV; e,
b) 2 (dois) anos para as associações ABRINT, ABRANET e ABRAMULTI.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEONARDO EULER DE MORAIS
Presidente do Conselho
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