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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO N.º 426, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2005.

Aprova o Regulamento do Serviço
Telefônico Fixo Comutado - STFC.

O
CONSELHO
DIRETOR
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES –ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo art. 22 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997,
e
CONSIDERANDO a análise das contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Pública n.º 641, de 8 de setembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 9 de
setembro de 2005.
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º 374, realizada em 5 de
dezembro de 2005, resolve:
Art.1º Aprovar o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, a viger a
partir de 1º de janeiro de 2006, na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Revogar a Resolução n.º 85, de 30 de dezembro de 1998, publicada no Diário
Oficial da União de 31 de dezembro de 1998, a partir de 1º de janeiro de 2006.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PLÍNIO DE AGUIAR JÚNIOR
Presidente do Conselho, Substituto

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 426, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2005
REGULAMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo I
DA ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS
Art. 1º A prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral
- STFC é regida pela Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, por este Regulamento, por outros
Regulamentos específicos e Normas aplicáveis ao serviço, pelos contratos de concessão ou
permissão e termos de autorização celebrados entre as Prestadoras e a Anatel.
Art. 2º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de prestação e fruição do
STFC, prestado em regime público e em regime privado.
Capítulo II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:
I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, sistemas e meios de comunicação
e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
II - Área de Tarifa Básica (ATB): parte da área local definida pela Agência, dentro da qual o
serviço é prestado ao assinante, em contrapartida a tarifas ou preços do plano de serviço de sua
escolha;
III - área local: área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela Agência,
segundo critérios técnicos e econômicos, onde é prestado o STFC na modalidade local;
IV - assinante: pessoa natural ou jurídica que firma contrato com a prestadora, para fruição do
serviço;
V - atendimento pessoal: atendimento presencial prestado por pessoa devidamente qualificada
para receber, interagir, orientar, informar, esclarecer e solucionar qualquer solicitação de usuário
que compareça à loja de atendimento ou Posto de Serviço de Telecomunicação, mediante
protocolo de reclamação ou solicitação de serviço.
VI - Central Privativa de Comutação Telefônica (CPCT): equipamento terminal de usuário,
interligado ou não a uma central de comutação;
VII - código de acesso: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos estabelecido em
plano de numeração, que permite a identificação de assinante, de terminal de uso público ou de
serviço a ele vinculado;
VIII - Código de Seleção de Prestadora (CSP): conjunto de caracteres numéricos que permite ao
usuário escolher a prestadora do STFC de longa distância nacional ou longa distância
internacional;
IX - Distribuidor Geral (DG): elemento ao qual se ligam as linhas externas à estação telefônica e
às centrais de comutação;
X - estação telefônica: conjunto constituído de uma ou mais centrais de comutação e as
instalações que as abrigam ou complementam;
XI - plano de serviço: documento que descreve as condições de prestação do serviço quanto às
suas características, ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização e serviços eventuais
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e suplementares a ele inerentes, as tarifas ou preços associados, seus valores e as regras e
critérios de sua aplicação;
XII - Poder de Mercado Significativo (PMS): posição que possibilita influenciar de forma
significativa as condições do mercado relevante, assim considerada pela Agência;
XIII - Ponto de Terminação de Rede (PTR): ponto de conexão da rede externa com a rede
interna do assinante;
XIV - portabilidade de código de acesso: facilidade de rede que possibilita ao assinante de
serviço de telecomunicações manter o código de acesso a ele designado, independentemente de
prestadora de serviço de telecomunicações ou de área de prestação do serviço, na forma da
regulamentação específica;
XV - Posto de Serviço de Telecomunicações (PST): conjunto de instalações de uso coletivo,
mantido pela concessionária, dispondo de, pelo menos, TUP e TAP, que possibilita o
atendimento pessoal ao usuário;
XVI - Prestação, Utilidade ou Comodidade (PUC): atividade intrínseca ao serviço de STFC,
vinculada à utilização da sua rede, que possibilita adequar, ampliar, melhorar ou restringir o uso
do STFC;
XVII - prestadora: pessoa jurídica que, mediante concessão, permissão ou autorização, presta o
STFC;
XVIII - processos de telefonia: aqueles que permitem a comunicação entre pontos fixos
determinados, de voz e outros sinais, utilizando técnica de transmissão nos modos 3,1 kHz-voz
ou 7 kHz-áudio ou até 64 kbit/s irrestrito, por meio de fio, radioeletricidade, meios ópticos ou
qualquer outro processo eletromagnético;
XIX - rede de telecomunicações: conjunto operacional contínuo de circuitos e equipamentos,
incluindo funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras indispensáveis
à operação de serviço de telecomunicações;
XX - rede externa: segmento da rede de telecomunicações suporte do STFC, que se estende do
PTR, inclusive, ao DG de uma estação telefônica;
XXI - rede interna do assinante: segmento da rede de telecomunicações suporte do STFC, que se
inicia no terminal localizado nas dependências do imóvel indicado pelo assinante e se estende
até o PTR, exclusive;
XXII - relação de assinantes: conjunto de informações que associa os nomes de todos os
assinantes indicados do STFC na modalidade local, aos respectivos endereços e códigos de
acesso de determinada localidade, respeitadas as manifestações de não divulgação de seus
códigos de acesso;
XXIII - Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC):
serviço de telecomunicações que, por meio de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à
comunicação entre pontos fixos determinados, utilizando processos de telefonia;
XXIV - tarifa ou preço de assinatura: valor devido pelo assinante em contrapartida da
manutenção da disponibilidade do acesso telefônico de forma individualizada para fruição
contínua do serviço;
XXV - tarifa ou preço de habilitação: valor devido pelo assinante, no início da prestação de
serviço, que lhe possibilita a fruição imediata e plena do STFC;
XXVI - tarifa ou preço de utilização: valor devido pelo usuário pelo uso do STFC, por unidade
de medição;
XXVII - Telefone de Uso Público (TUP): aquele que permite a qualquer pessoa utilizar o STFC,
por meio de acesso de uso coletivo, independentemente de contrato de prestação de serviço ou
inscrição junto à prestadora;
XXVIII - terminal: equipamento ou aparelho que possibilita o acesso do usuário ao STFC;
XXIX - Terminal de Acesso Público (TAP): aquele que permite a qualquer pessoa utilizar o
STFC por meio de acesso de uso coletivo, independentemente de contrato de prestação de
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serviço ou inscrição junto à prestadora, incluindo, ainda, funções complementares que
possibilitem o uso do STFC para conexão a Provedores de Acesso a Serviços de Internet
(PASI), de livre escolha do usuário, e envio e recebimento de textos, gráficos e imagens, por
meio eletrônico; e
XXX - usuário: qualquer pessoa que utiliza o STFC, independentemente de contrato de
prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora.
TÍTULO II
DAS CARACTERÍSTICAS DO STFC
Art. 4º O STFC é classificado, quanto a sua abrangência, como serviço de telecomunicações de
interesse coletivo.
Art. 5º O STFC é prestado em regime público e em regime privado, e objeto de,
respectivamente, concessão ou permissão e autorização, conforme disposto no Plano Geral de
Outorgas (PGO).
Art. 6º São modalidades do STFC:
I - local: destinada à comunicação entre pontos fixos determinados situados em uma mesma área
local ou em localidades distintas que possuam tratamento local;
II - longa distância nacional: destinada à comunicação entre pontos fixos determinados, situados
em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam
tratamento local; e
III - longa distância internacional: destinada à comunicação entre um ponto fixo situado no
território nacional e outro ponto no exterior.
Art. 7º O STFC é caracterizado pelo estabelecimento de comunicação entre dois pontos fixos
nos modos chamada a chamada, semi-permanente e permanente, por meio de procedimentos
automáticos ou semi-automáticos.
Art. 8º Constituem pressupostos essenciais à prestação do STFC, a identificação do acesso
individual ou coletivo de origem ou destino da chamada, a capacidade de rastrear a chamada e a
garantia de manutenção ou suspensão do sigilo nos termos do Capítulo III do Título IV deste
Regulamento.
TÍTULO III
DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
Art. 9º A implantação e funcionamento de redes de telecomunicações destinadas a dar suporte à
prestação do STFC devem observar integralmente o disposto neste Título.
Art. 10. As redes de telecomunicações são organizadas como vias integradas de livre
circulação, observadas as seguintes condições e requisitos:
I - é obrigatória a interconexão das redes de prestadoras do STFC, na forma da regulamentação;
II - deve ser assegurada a operação integrada das redes de suporte ao STFC nas modalidades
local, longa distância nacional e longa distância internacional;
III - as prestadoras do STFC devem tornar disponíveis suas redes a outras prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da regulamentação;
IV - é obrigatório o compartilhamento de infra-estrutura entre as prestadoras do STFC, nos
termos da regulamentação;
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V - as prestadoras têm direito a uso de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou
controlados por prestadora de serviço de telecomunicações ou de outros serviços de interesse
público, de forma não discriminatória, nos termos da regulamentação;
VI - independentemente da tecnologia aplicada na construção de redes de suporte ao STFC,
devem ser cumpridos integralmente os requisitos técnicos e estruturais de continuidade, acesso,
disponibilidade e confidencialidade, estabelecidos na regulamentação;
VII - as redes de suporte do STFC devem dispor de interfaces padronizadas para provimento do
serviço a seus usuários e para interconexão com outras redes, conforme estabelecido em
regulamentação específica;
VIII - as prestadoras devem prover, conforme disposto na regulamentação, PTR localizado na
zona lindeira do imóvel indicado pelo assinante, como ponto fixo para a prestação do serviço;
IX - é vedada a utilização de equipamentos sem certificação, expedida ou aceita pela Agência,
inclusive nas interfaces para conexão de equipamento terminal de assinante ou para
interconexão com outra rede de telecomunicações;
X - é vedada a conexão de equipamentos terminais sem certificação, expedida ou aceita pela
Agência, às redes de telecomunicações de suporte ao STFC; e
XI - as prestadoras, mediante decisão fundamentada em laudo técnico, podem vedar a conexão
da rede interna do assinante, quando esta puder causar danos à rede de suporte do STFC.
TÍTULO IV
DAS REGRAS GERAIS DE PRESTAÇÃO DO STFC
Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Art. 11. O usuário do STFC tem direito:
I - ao acesso e fruição do serviço dentro dos padrões de qualidade previstos na regulamentação
em suas várias modalidades, em qualquer parte do território nacional;
II - à liberdade de escolha de sua prestadora de serviço, em suas várias modalidades;
III - ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço, em
suas várias modalidades;
IV - à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias
modalidades, facilidades e comodidades adicionais, suas tarifas ou preços;
V - ao detalhamento da fatura, para individualização das ligações realizadas, nos termos da
regulamentação;
VI - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações e as atividades de
intermediação da comunicação dos portadores de deficiência, nos termos da regulamentação;
VII - ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço
que lhe atinja direta ou indiretamente;
VIII - à suspensão ou interrupção do serviço prestado, quando solicitar;
IX - à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito diretamente
decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes do artigo 4º da Lei nº
9.472, de 1997;
X - ao prévio conhecimento das condições de contratação, prestação e suspensão do serviço;

XI - à privacidade nos documentos de cobrança e na utilização, pela prestadora, de seus dados
pessoais não constantes da Lista Telefônica Obrigatória e Gratuita (LTOG), os quais não podem
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ser compartilhados com terceiros, ainda que coligados, sem prévia e expressa autorização do
usuário, ressalvados os dados necessários para fins exclusivos de faturamento;
XII - de resposta eficiente e pronta às suas reclamações e correspondências, pela prestadora,
conforme estabelece o Plano Geral de Metas de Qualidade para o STFC (PGMQ-STFC);
XIII - ao encaminhamento à Anatel, para apreciação e solução, de reclamações ou
representações contra a prestadora;
XIV - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;
XV - à obtenção gratuita, mediante solicitação encaminhada ao serviço de atendimento de
usuários mantido pela prestadora, da não divulgação do seu código de acesso em relação de
assinantes e no serviço de informação de código de acesso de assinante do STFC;
XVI - à substituição do seu código de acesso, nos termos da regulamentação;
XVII - à portabilidade de código de acesso, observadas as disposições da regulamentação;
XVIII - de não ser obrigado ou induzido a consumir serviços ou a adquirir bens ou
equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter à
condição para recebimento do serviço, nos termos deste Regulamento;
XIX - de ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a partir
da quitação do débito ou da celebração de acordo com a prestadora, com a imediata exclusão de
informação de inadimplência sobre ele anotada;
XX - de ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, sem qualquer
ônus, o acesso a comodidades ou utilidades oferecidas, bem como a serviços de valor
adicionado;
XXI - à interceptação pela prestadora na modalidade local, sem ônus, das chamadas dirigidas ao
antigo código de acesso e a informação de seu novo código, observados os prazos previstos no
PGMQ-STFC;
XXII - à reparação dos danos causados por descargas elétricas conduzidas via rede de telefonia
que danifiquem a rede interna do assinante e aparelhos de telecomunicações a ela conectados,
desde que ambos estejam em conformidade com a regulamentação;
XXIII - de receber cópia do contrato de prestação de serviço, bem como do plano de serviço
contratado, sem qualquer ônus e independentemente de solicitação;
XXIV - à comunicação prévia da inclusão do nome do assinante em cadastros, bancos de dados,
fichas ou registros de inadimplentes, condicionado à manutenção de seu cadastro atualizado
junto à prestadora;
XXV - ao atendimento pessoal que lhe permita efetuar interação relativa à prestação do STFC,
nos termos da regulamentação, sendo vedada a substituição do atendimento pessoal pelo
oferecimento de auto-atendimento por telefone, correio eletrônico ou outras formas similares;
XXVI - de selecionar a prestadora de STFC de sua preferência para encaminhamento de
chamadas de longa distância a cada chamada por ele originada;
XXVII - de não ser cobrado, em nenhuma hipótese, por chamada telefônica não completada;
XXVIII - de não ser cobrado por chamada telefônica dirigida à central de informação e de
atendimento ao usuário da prestadora; e
XXIX - de substituição, sem ônus, de seu equipamento terminal do STFC, em caso de
incompatibilidade ocasionada por modernização da rede.
Art. 12. Constituem deveres dos usuários:
I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomunicações;
II - preservar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral; e
III - efetuar o pagamento referente à prestação do serviço contratado com prestadora de serviços
de telecomunicações, observadas as disposições deste Regulamento.
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Art. 13. Constituem deveres dos assinantes, além dos estabelecidos no art. 12 deste
Regulamento:
I - providenciar, no imóvel indicado, local adequado e infra-estrutura necessários à correta
instalação e funcionamento de equipamentos das prestadoras;
II - somente conectar à rede externa da prestadora, terminais que obedeçam aos padrões e
características técnicas estabelecidas nas demais disposições regulamentares; e
III - manter atualizado seus dados cadastrais na prestadora de STFC.
Capítulo II
DOS DIREITOS E DEVERES DA PRESTADORA
Art. 14. Constituem direitos e deveres da prestadora, além daqueles previstos na Lei n.º 9.472,
de 16 de julho de 1997 e na regulamentação aplicável, os discriminados nos contratos de
concessão ou permissão e termos de autorização.
Art. 15. A prestadora com PMS deve organizar e manter em permanente funcionamento
conselho de usuários, integrado por representantes de organizações das diversas classes de
usuários e órgãos oficiais de defesa do consumidor, de caráter consultivo e voltado para
orientação, análise e avaliação dos serviços e da qualidade do atendimento pela prestadora, bem
como para formulação de sugestões e propostas de melhoria dos serviços.
Art. 16. A prestadora deve garantir acessibilidade ao serviço e dar atendimento especializado e
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Art. 17. A prestadora deve manter central de informação e de atendimento ao usuário
capacitada para receber e processar solicitações e reclamações, funcionando 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
§ 1º As solicitações e reclamações apresentadas pelo usuário devem ser processadas pela
prestadora e receber um número de ordem seqüencial que deve ser informado ao usuário, no
momento da solicitação, para possibilitar o seu acompanhamento.
§ 2º A prestadora deve manter o registro de reclamações à disposição da Agência e do usuário,
por um período mínimo de 30 (trinta) meses.
§ 3º A prestadora deve prestar informações à Agência sobre reclamações dos usuários, quando
esta solicitar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 4º Ao usuário é assegurada a opção de falar diretamente com o atendente em todas as
oportunidades de seleção proporcionadas, como uma das alternativas oferecidas pelo
atendimento eletrônico, nos termos do PGMQ-STFC.
§ 5º A prestadora deve providenciar os meios eletrônicos e sistemas necessários para o acesso
da Agência, sem ônus, em tempo real, a todos os registros de informações relacionadas às
reclamações e solicitações dos usuários registradas na central de informação e de atendimento
ao usuário, nas lojas de atendimento e nos PST, na forma adequada à fiscalização da prestação
do serviço.
§ 6º No atendimento telefônico, as opções relativas a reclamações e solicitações de serviços
relacionados ao plano básico de serviço deverão preceder às demais opções.
§ 7º A prestadora deve manter gravação das chamadas efetuadas por usuário à central de
informação e de atendimento ao usuário pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.
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Art. 18. Anualmente, as prestadoras com PMS devem proceder à certificação de seus processos
de coleta, registro, tarifação e faturamento, através de empresa de auditoria independente,
registrada em organismo de certificação credenciado junto ao Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).
Parágrafo único. A Anatel pode determinar às prestadoras sem PMS que procedam à
certificação a que se refere o caput.
Art. 19. A prestadora deve estabelecer mecanismos que verifiquem a veracidade dos dados
fornecidos pelo assinante, inclusive por meio de documentação que permita a sua correta
identificação, quando da instalação do acesso e de qualquer alteração contratual.
Art. 20. A prestadora deve informar gratuitamente aos usuários os CSP, de forma a viabilizar a
identificação das prestadoras de maneira rápida, eficaz, atualizada e não discriminatória.
Parágrafo único. A divulgação da informação referida neste artigo deve ser efetivada pela
referência aos CSP nos TUP, nas lojas de atendimento, nos PST, nos TAP, no documento de
cobrança de prestação de serviço, na LTOG e nas centrais de atendimento.
Art. 21. No cumprimento do disposto no inciso XXII do art. 11, a prestadora tem o prazo de 30
(trinta) dias, contados da solicitação, para apresentar o laudo técnico ao assinante.
Art. 22. A prestadora deve manter todos os dados relativos à prestação do serviço, inclusive os
de bilhetagem, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
Capítulo III
DO SIGILO
Art. 23. A prestadora é responsável pela inviolabilidade do sigilo das comunicações em toda a
sua rede, exceto nos segmentos instalados nas dependências do imóvel indicado pelo assinante.
Parágrafo Único. A prestadora tem o dever de zelar pelo sigilo inerente ao STFC e pela
confidencialidade quanto aos dados e informações, empregando meios e tecnologia que
assegurem este direito do usuário.
Art. 24. A prestadora deve tornar disponíveis os recursos tecnológicos e facilidades necessários
à suspensão de sigilo de telecomunicações, determinada por autoridade judiciária ou legalmente
investida desses poderes, e manter controle permanente de todos os casos, acompanhando a
efetivação dessas determinações, e zelando para que elas sejam cumpridas, dentro dos estritos
limites autorizados.
§ 1° Os recursos tecnológicos e facilidades de telecomunicações destinados a atender à
determinação judicial terão caráter oneroso.
§ 2° A Agência deve estabelecer as condições técnicas específicas para disponibilidade e uso
dos recursos tecnológicos e demais facilidades referidas neste artigo, observadas as disposições
constitucionais e legais que regem a matéria.
Art. 25. Não constitui quebra de sigilo a identificação, pelo assinante chamado, do assinante
que origina a chamada, quando este não opõe restrição à sua identificação.
§ 1º A prestadora deve oferecer, observadas as condições técnicas, a facilidade de restrição de
identificação do código de acesso do assinante que originar a chamada, quando solicitado.
§ 2º A prestadora deve oferecer ao assinante, observadas as condições técnicas e quando
solicitado, a facilidade de bloqueio de chamada a ele dirigida que não trouxer a identificação do
código de acesso do assinante que originou a chamada.
7.

§ 3º A restrição prevista no caput não atinge as ligações destinadas aos serviços públicos de
emergência, aos quais deve ser permitida a identificação do código de acesso do usuário que
originar a chamada.
Capítulo IV
DAS REGIÕES FRONTEIRIÇAS
Art. 26. Regiões fronteiriças são as compreendidas entre localidades situadas no Brasil e em
países que com ele façam fronteira, distantes entre si até 50 (cinqüenta) quilômetros, em
distância geodésica, e definidas como tais em acordos firmados entre as respectivas prestadoras
de serviço.
Art. 27. A prestação do STFC entre localidades situadas em regiões fronteiriças é tratada em
regulamentação específica.
Capítulo V
DO ATENDIMENTO DE AUTORIDADES
Art. 28. A prestadora deve tornar disponível a infra-estrutura para o acesso ao STFC, mediante
solicitação dos órgãos regimentalmente competentes ou de representação diplomática, para
atendimento prioritário das seguintes autoridades:
I - Presidente da República Federativa do Brasil;
II - Chefes de Estado ou de Governo estrangeiro quando em visita oficial ao País; e
III - representantes protocolares da Presidência da República, sua comitiva e pessoal de apoio.
§ 1º Para efeito deste artigo, entende-se por representantes protocolares as autoridades
designadas pela Presidência da República para missões de representação.
§ 2º A infra-estrutura de acesso ao STFC, a ser colocada pela prestadora à disposição das
autoridades referidas neste artigo, deve ser dimensionada pelos agentes públicos solicitantes e
compreende todos os meios necessários à utilização do serviço, em qualquer lugar do País, com
eficiência e confidencialidade.
§ 3º O atendimento referido neste artigo compete sempre à prestadora do serviço, escolhida
pelo solicitante na área objeto da solicitação específica, cabendo-lhe a adoção das providências
necessárias à sua execução.
§ 4º O atendimento referido neste artigo deve ser oneroso ao solicitante, com exceção das
autoridades isentas, em razão de tratados ou acordos internacionais.
Capítulo VI
DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
Art. 29. São interrupções excepcionais do serviço as decorrentes de situação de emergência, as
motivadas por razões de ordem técnica ou por razões de segurança das instalações, conforme a
seguir:
I - situação de emergência: situação imprevisível decorrente de força maior ou caso fortuito, que
acarrete a interrupção da prestação do serviço, sem que se possa prevenir sua ocorrência;
II - razões de ordem técnica: aquelas que, embora previsíveis, acarretem obrigatoriamente a
interrupção do serviço como condição para a reparação, modificação, modernização ou
manutenção dos equipamentos, meios e redes de telecomunicações; e
III - razões de segurança das instalações: as que, previsíveis ou não, exijam a interrupção dos
serviços, entre outras providências, visando impedir danos ou prejuízos aos meios,
equipamentos e redes de telecomunicações da prestadora ou de terceiros.
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Art. 30. É vedado à prestadora interromper a prestação do serviço ao público em geral alegando
o inadimplemento de qualquer obrigação por parte da Agência ou da União.
Art. 31. Ocorrida a interrupção do STFC, por qualquer razão, a prestadora deve notificar os
usuários da localidade afetada mediante aviso público, comunicando-lhes os motivos, as
providências adotadas para o restabelecimento dos serviços e a existência de meios alternativos
para minimizar as conseqüências advindas da interrupção.
§ 1º O previsto no caput se aplica na ocorrência de falhas de rede de telecomunicações, de
qualquer tipo, que venham a interromper o STFC em mais de 10% do total de acessos em
serviço ou mais de 50 mil acessos em serviço da localidade, o que for menor.
§ 2º Nos casos previsíveis, a interrupção deve ser comunicada aos assinantes afetados, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 32. Havendo interrupção do acesso ao STFC na modalidade local, a prestadora deve
conceder crédito ao assinante prejudicado.
§ 1º Não é devido crédito se a interrupção for causada pelo próprio assinante.
§ 2º O crédito deve ser proporcional ao valor da tarifa ou preço de assinatura considerando-se
todo o período de interrupção.
§ 3º O crédito relativo à interrupção superior a 30 (trinta) minutos a cada período de 24 (vinte e
quatro) horas deve corresponder, no mínimo, a 1/30 (um trinta avos) do valor da tarifa ou preço
de assinatura.
§ 4º O crédito a assinante na forma de pagamento pós-pago deve ser efetuado no próximo
documento de cobrança de prestação de serviço, que deve especificar os motivos de sua
concessão e apresentar a fórmula de cálculo.
§ 5º O crédito a assinante de terminal a que está vinculado crédito pré-pago deve ser ativado e
comunicado ao assinante em até 5 (cinco) dias úteis, contados do restabelecimento do serviço.
§ 6º O recebimento do crédito, pelo assinante, não o impede de buscar o ressarcimento que
ainda entenda devido, pelas vias próprias.
§ 7º A concessão do crédito não exime a prestadora das sanções previstas no PGMQ-STFC, no
contrato de concessão ou de permissão, ou no termo de autorização.
Art. 33. A prestadora pode tornar indisponível o STFC, quando as instalações ou a rede interna
do assinante não forem compatíveis com a especificação técnica estabelecida no contrato de
prestação de serviço ou ainda quando ocorrer o previsto nos incisos X e XI do art. 10 deste
Regulamento.
Parágrafo único. A interrupção neste caso dar-se-á após decorrido o prazo, não inferior a 5
(cinco) dias úteis, constante de notificação prévia ao assinante, para que corrija suas instalações,
dispensada a notificação prévia no caso de iminente dano à rede externa, devidamente
comprovado pela prestadora.
Capítulo VII
DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS
Art. 34. A prestadora deve tornar disponível acesso gratuito à central de informação e de
atendimento ao usuário, conforme previsto no PGMQ-STFC.
§ 1º A prestadora deve divulgar a todos os usuários os endereços das lojas de atendimento
pessoal, PST e códigos de acesso da central de informação e de atendimento ao usuário, que
devem constar da LTOG, do contrato de prestação de serviço e do sítio da prestadora na
Internet.
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§ 2º O acesso à central de informação e de atendimento ao usuário deve oferecer grau de
serviço compatível com o que determina o PGMQ-STFC.
Capítulo VIII
DA ACESSIBILIDADE E DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Art. 35. A prestadora deve garantir acessibilidade ao serviço mediante a supressão de barreira
na comunicação e informação e dispensar o atendimento especializado e prioritário à pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da legislação, observando:
I - a prestadora deve possuir no local de atendimento, pelo menos, um telefone adaptado para
comunicação direta ou para utilização por pessoa portadora de deficiência auditiva;
II - a prestadora na modalidade local deve garantir, nas localidades onde o serviço estiver
disponível, a instalação de acesso individual para uso por pessoa portadora de deficiência
auditiva e da fala, que disponha da aparelhagem adequada à sua utilização; e
III - a prestadora deve manter centro de atendimento para intermediação da comunicação
telefônica, a ser utilizado por pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala, que funcione em
tempo integral e atenda a todo o território nacional, de forma integrada com todas as prestadoras
do STFC e do Serviço Móvel Pessoal (SMP).
§ 1º Para fins de acessibilidade, considera-se barreira na comunicação e informação, qualquer
entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagem
por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, bem como aquele que
dificulte ou impossibilite o acesso à informação.
§ 2º Para efeitos de intermediação da comunicação telefônica considera-se, para início de
tarifação ou de medição, o atendimento da chamada no terminal de destino.
§ 3º A prestadora deve tornar disponível em sua central de informação e de atendimento ao
usuário, em seu sítio na Internet e nas lojas de atendimento pessoal, o endereço dos TUP
adaptados para os portadores de deficiência.
TÍTULO V
DA OFERTA E COMERCIALIZAÇÃO DO STFC
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36. A oferta e comercialização do STFC e de suas PUC devem ser feitas de forma
isonômica e não discriminatória, observados os termos deste Regulamento.
Art. 37. A prestadora pode oferecer descontos nas tarifas e preços, ou outras vantagens ao
usuário, de forma isonômica, vedada a redução de tarifas ou preços por critério subjetivo e
observado o princípio da justa competição.
Parágrafo único. Descontos e promoções ofertadas por prestadora com PMS devem respeitar os
critérios adotados para a estrutura tarifária ou de preços do plano de serviço.
Art. 38. É vedado à prestadora condicionar a oferta do STFC ao consumo casado de modalidade
do STFC ou de qualquer outro serviço de telecomunicações ou PUC, prestado por seu
intermédio ou de suas coligadas, controladas ou controladora.
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Art. 39. É vedado à prestadora com PMS oferecer vantagens ao usuário em virtude da fruição
de outra modalidade do STFC, de outro serviço de telecomunicação ou, ainda, de serviços
adicionais ao STFC, ainda que prestados por terceiros, em ofertas prejudiciais à justa
competição.
Art. 40. A prestadora não pode obrigar ou induzir o usuário a consumir serviços ou PUC
oferecidos por seu intermédio ou a adquirir bens ou equipamentos que não sejam de seu
interesse, bem como compelir ou submeter o usuário à condição para o recebimento do STFC.
§ 1º A prestadora não pode tornar disponível qualquer bem, serviço ou PUC, sem a expressa
autorização do usuário.
§ 2º A prestadora somente pode iniciar a cobrança de bens ou PUC que tenham sido oferecidos
de forma gratuita após expressa autorização do assinante.
§ 3º A prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a bem, serviço ou PUC
prestados após decorridas 24 (vinte e quatro) horas do pedido de cancelamento por parte do
assinante.
§ 4º É vedada a imposição de ônus ao assinante por alteração de tecnologia, modernização ou
rearranjo da rede de suporte do serviço contratado.
Art. 41. A prestadora deve dar ampla publicidade a seus planos de serviço e PUC, nas
localidades de prestação, com antecedência mínima de 2 (dois) dias do início da
comercialização ou da implementação de alteração.
§ 1º A publicidade deve conter informações que permitam a compreensão do plano de serviço
ou PUC, os valores praticados, os critérios de tarifação ou de estabelecimento de preços, as
alterações introduzidas , assim como os descontos oferecidos.
§ 2º A publicidade inclui a publicação do plano de serviço ou PUC e suas alterações em jornal
ou, na sua falta, outro meio de grande circulação em cada localidade de sua prestação e no sítio
da prestadora na Internet, bem como divulgação nas lojas de atendimento pessoal e, quando for
o caso, PST.
§ 3º A critério da prestadora, na divulgação de qualquer plano de serviço ou PUC, podem ser
utilizados nomes comerciais e a forma mais conveniente de identificar os diversos itens do
plano.
§ 4º Deve ser remetida à Agência, em até 7 (sete) dias após a sua publicação, cópia do
comunicado público sobre a divulgação de qualquer plano de serviço ou PUC, devidamente
identificado com seu número seqüencial, das respectivas alterações subseqüentes ou descontos
oferecidos.
§ 5º As informações referentes aos planos de serviço e PUC devem estar disponíveis de forma
integral no sítio da prestadora na Internet, nas lojas de atendimento pessoal e PST.
§ 6° Em caso de ações promocionais, o comunicado ao público deve ser veiculado durante todo
o prazo da promoção.
Art. 42. Visando a preservação da justa equivalência entre a prestação do serviço e sua
remuneração, as tarifas ou preços de planos de serviço ou PUC podem ser reajustados ou
revisados.
Parágrafo único. Os reajustes dos valores das tarifas ou preços podem ser realizados em prazos
não inferiores a 12 (doze) meses, limitados estes à variação do Índice de Serviços de
Telecomunicações (IST) ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo, correspondente ao
período de reajuste, observadas as disposições dos contratos de concessão ou termos de
permissão ou autorização.
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Capítulo II
DOS PLANOS DE SERVIÇO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 43. A prestadora deve oferecer plano básico de serviço e pode oferecer planos alternativos
de serviço, na respectiva modalidade, disponíveis a todos os usuários ou interessados no STFC.
§ 1º A utilização do STFC deve ser registrada, pela prestadora, para o plano básico e para os
planos alternativos, obedecendo o mesmo critério.
§ 2º A prestadora deve estabelecer o prazo de vigência de seu plano de serviço, que não pode
ser inferior a 12 (doze) meses, devendo ser comunicado ao usuário no ato da contratação,
ressalvado o prazo de vigência do plano básico de serviço da concessionária, que corresponde ao
mesmo da concessão.
Art. 44. Quando da transferência entre planos de serviço, a prestadora deve solicitar autorização
expressa do assinante para continuidade da oferta de PUC contratadas.
Art. 45. É direito do assinante, a qualquer tempo, solicitar a transferência de plano básico de
serviço para um plano alternativo de serviço e, vice-versa, assegurado ao assinante o direito de
manter o seu código de acesso.
Seção II
Da Comercialização de Plano de Serviço
Art. 46. A prestadora, no ato da contratação, por atendimento pessoal, correio eletrônico ou
outras formas similares, deve fornecer ao usuário documentação com informações sobre a
fruição do plano de serviço contendo, no mínimo:
I - comparação do plano de serviço de opção do usuário com o plano básico de serviço;
II - informações necessárias à correta fruição do plano de serviço;
III - informações quanto à utilização de crédito, no caso de plano de serviço na forma de
pagamento pré-pago;
IV - informações quanto ao acesso às diversas modalidades do STFC e a outros serviços de
telecomunicações de interesse coletivo; e
V - a estrutura tarifária ou de preços do plano de serviço, a data-base de reajuste de tarifas ou
preços, o critério de tarifação ou o critério de estabelecimento de preços do serviço,
especificando a unidade e o tempo de tarifação mínima ou de medição mínima para cobrança.
§ 1º Na contratação por telefone ou por central de informação e de atendimento ao usuário, a
prestadora, em até 5 (cinco) dias úteis da concordância com a contratação de plano alternativo,
deve enviar ao usuário a documentação contendo as informações a que se refere este artigo.
§ 2º A gravação da chamada telefônica relativa à contratação deve ser mantida, no mínimo, pelo
prazo de 12 (doze) meses.
§ 3º Para efeito do inciso I, deve ser assegurada ao usuário a comparação entre os valores que
compõem a estrutura de preços ou tarifas, em especial os valores referentes a chamadas com
diversos tempos de duração.
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Seção III
Do Plano Básico de Serviço
Art. 47. A prestadora deve oferecer plano básico de serviço, em uma das formas de pagamento,
pós-pago ou pré-pago, entendido como o plano de serviço de oferta obrigatória e não
discriminatória a todos os usuários ou interessados no STFC.
§ 1º A estrutura tarifária e os critérios de tarifação do plano básico de serviço da concessionária
são definidos em regulamentação específica.
§ 2° Os valores, a estrutura de preços e os critérios de estabelecimento de preços do plano
básico de autorizada do STFC são por ela definidos, devendo dar conhecimento à Agência do
seu inteiro teor nas condições dispostas nos termos de autorização.
§ 3º O plano básico de serviço da autorizada do STFC não pode ser alterado durante o prazo de
vigência, salvo o reajuste de preços previsto, considerando-se automaticamente renovada a sua
vigência, por igual período, caso não ocorra o disposto no § 4º deste artigo.
§ 4º As alterações do plano básico de serviço devem ser comunicadas ao usuário e a Agência,
em até 90 (noventa) dias, antes da próxima data de vigência.
Seção IV
Dos Planos Alternativos de Serviço
Art. 48. A prestadora pode oferecer planos alternativos de serviço, nas formas de pagamento,
pós-pago ou pré-pago, disponíveis a todos os usuários ou interessados no STFC, entendido
como opcional ao plano básico de serviço, sendo a estrutura de preços e demais características
associadas definidas pela prestadora.
§ 1º A Agência, em face da necessidade de serviços para a sociedade, pode estabelecer planos
alternativos de serviço específicos a serem implementados por prestadora com PMS, devendo os
preços unitários destes planos considerar parâmetros de mercado e o equilíbrio econômico
financeiro do contrato.
§ 2º O plano alternativo de serviço não pode ser alterado, salvo a título de reajuste de preços
previsto, considerando-se automaticamente renovada a sua vigência, por igual período, caso não
ocorra o disposto no § 3º deste artigo.
§ 3º Caso a prestadora decida pela não continuidade do plano alternativo de serviço, sua
intenção deve ser comunicada ao usuário e à Agência, com antecedência mínima de 90
(noventa) dias do seu termo final.
§ 4º Na ocorrência do previsto no § 3º deste artigo, o usuário pode solicitar, no termo final de
vigência do plano, sem ônus a título de habilitação ou de adesão, a transferência para outro
plano de serviço ou a rescisão do respectivo contrato de prestação de STFC.
§ 5º A prestadora não pode estabelecer prazo de vínculo do assinante a plano alternativo de
serviço.
§ 6º A prestadora deve permitir a transferência de um plano alternativo de serviço para outro
qualquer.
§ 7º Na transferência entre planos alternativos, é vedada a cobrança de valores não previstos na
estrutura de preços do plano de destino.
§ 8º Aplicam-se aos planos alternativos de serviço as mesmas disposições regulamentares
incidentes sobre o plano básico no que tange à qualidade dos serviços oferecidos, inclusive as
previstas no PGMQ-STFC.

13.

Art. 49. A prestadora com PMS deve submeter seus planos alternativos de serviço à aprovação
prévia da Agência.
§ 1º O modo, formato e meio de envio das informações necessárias à análise de plano
alternativo de serviço são definidos pela Agência.
§ 2º Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da proposta, sem
manifestação da Agência sobre a solicitação, o plano alternativo de serviço pode ser
comercializado, permanecendo o mesmo sujeito à homologação da Agência.
Art. 50. A prestadora sem PMS deve dar conhecimento a Agência do inteiro teor de seus planos
alternativos de serviço, em até 5 (cinco) dias úteis após o início da comercialização, observado o
disposto no § 1º do art. 49 deste Regulamento.
Art. 51. Os valores propostos para os planos alternativos de serviço de prestadora com PMS
devem permitir que a receita auferida seja suficiente para cobrir as despesas com a remuneração
de redes.
Art. 52. A Agência deve coibir práticas anticompetitivas em qualquer plano alternativo de
serviço, podendo, de ofício ou mediante representação, determinar à prestadora que comprove a
regularidade da oferta e comercialização do plano, sob pena de suspensão da comercialização de
tal plano.
Capítulo III
DAS FORMAS DE PAGAMENTO DO STFC
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 53. Os serviços prestados por meio de plano básico ou alternativos de serviço oferecidos
pela prestadora, podem ser pagos após a prestação do serviço, na forma pós-pago, mediante
faturamento periódico, ou antecipadamente, na forma pré-pago, mediante a aquisição de
créditos.
Art. 54. O valor, a forma de pagamento, a forma de medição e os critérios de cobrança do
serviço devem ser estabelecidos no plano de serviço de opção do usuário e observar o disposto
nas Seções III e IV do Capítulo I do Título VI, deste Regulamento.
Seção II
Da Forma Pós-pago
Art. 55. O plano básico ou alternativo de serviço na forma pós-pago é aquele em que a cobrança
pela prestação do serviço ocorre mediante faturamento periódico, sendo vedada a cobrança
antecipada pela prestadora de qualquer item da estrutura tarifária ou de preço.
Seção III
Da Forma Pré-pago
Art. 56. O plano básico ou alternativo de serviço na forma pré-pago é aquele em que a
prestação do serviço está vinculada à aquisição de créditos para fruição de tráfego.
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Art. 57. O crédito referente à fruição de tráfego associado à forma pré-pago pode ser vinculado
ou não a um terminal de assinante, observado o seguinte:
I - crédito pré-pago vinculado é caracterizado pela sua não portabilidade, devendo ser
consumido em um terminal de assinante da prestadora que comercializou o crédito; e
II - crédito pré-pago não vinculado é caracterizado pela sua portabilidade, podendo ser
consumido em diferentes terminais de acesso individual ou coletivo.
§ 1º O crédito não vinculado a terminal de assinante, pode ser utilizado em uma ou mais
modalidades do STFC ou para comunicação com outro serviço de telecomunicações de interesse
coletivo a partir de acesso individual ou coletivo.
§ 2º O uso do crédito para fruição de tráfego na modalidade de serviço local, comercializado
por prestadora com PMS na modalidade local, só é admitido quando originado nos terminais da
respectiva prestadora.
§ 3º A aquisição de crédito não vinculado a terminal de assinante caracteriza a pré-seleção da
prestadora que comercializou o crédito para fruição de tráfego nas modalidades de serviço de
longa distância nacional e longa distância internacional.
§ 4º O crédito não vinculado a terminal de assinante comercializado por prestadora sem PMS
pode ser utilizado a partir de acesso individual ou coletivo, na área local onde a prestadora sem
PMS tenha acessos individuais em serviço.
§ 5º É vedada a geração de débito para fruição de tráfego, além dos créditos disponíveis,
vinculados a terminal de assinante, observado o disposto no § 7º deste artigo.
§ 6º Na chamada em curso, a prestadora deve informar ao usuário, com antecedência mínima de
30 (trinta) segundos, o término do crédito de terminal vinculado ou não vinculado com um sinal
ou mensagem específica.
§ 7º Após o término do crédito, a prestadora pode permitir a continuidade da chamada em curso
com a geração do débito correspondente.
§ 8º A prestadora deve possibilitar a verificação, de forma gratuita e em tempo real, do crédito
pré-pago disponível para utilização.
Art. 58. A Agência pode determinar à prestadora com PMS, a oferta, em uma dada região, do
menor valor de crédito, a ser comercializado, bem como a proporção da sua oferta nos postos de
venda.
Parágrafo único. Os créditos vinculados a terminal de assinante devem ser cumulativos.
Art. 59. O crédito, ativado no ato do registro da aquisição junto a prestadora ou quando de sua
primeira utilização, no caso de cartão, deve permanecer ativo e disponível para uso por 6 (seis)
meses e tem validade de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua ativação.
Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput, o crédito remanescente deve permanecer
à disposição do usuário que pode, no prazo de validade, requerer a reativação para uso ou, a seu
critério, a devolução do saldo restante, em moeda corrente ou em depósito em conta corrente,
em até 30 (trinta) dias da solicitação.
Art. 60. A prestadora deve garantir que o assinante de terminal com crédito pré-pago vinculado
a terminal de assinante somente utilize o STFC nas modalidades de serviço de longa distância
nacional e longa distância internacional na forma pré-pago.
Parágrafo único. O terminal a que estão vinculados os créditos deve ser identificável como tal na
rede de suporte do STFC.
Art. 61. As prestadoras nas modalidades longa distância nacional e longa distância internacional
devem pactuar com a prestadora que ofereça plano de serviço com crédito pré-pago vinculado a
terminal de assinante, acordo de utilização da plataforma de suporte.
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§ 1º O acordo deve ser pactuado em até 30 dias a partir da solicitação da prestadora interessada.
§ 2º A utilização da plataforma é onerosa, observadas condições isonômicas e não
discriminatórias.
§ 3º Os valores devidos pela utilização da plataforma são definidos entre as partes.
§ 4º Não havendo acordo, a Agência pode fixar cautelarmente as condições de uso da referida
plataforma.
§ 5º Em até 30 (trinta) dias contados da data da solicitação, as chamadas de longa distância
nacional ou de longa distância internacional da prestadora solicitante devem ser encaminhadas,
independente da conclusão da negociação entre as prestadoras envolvidas ou de resolução de
conflito pela Anatel, devendo o acerto de contas ser efetuado posteriormente.
§ 6º O acerto de contas a que se refere o parágrafo anterior deve ser feito na forma estabelecida
na negociação ou pela Agência, quando da resolução de conflito.
Art. 62. A prestadora que ofereça plano de serviço com crédito pré-pago vinculado a terminal
de assinante, deve divulgar previamente em seu sítio na Internet as condições, o valor e a forma
de pagamento pelo uso de sua plataforma por outras prestadoras.
Capítulo IV
DA PRESTAÇÃO, UTILIDADE OU COMODIDADE
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 63. Além da tarifa ou preço relativo ao STFC, a prestadora pode auferir receitas
alternativas, complementares ou acessórias por meio de PUC, sem caracterizar nova modalidade
de serviço.
§ 1º A implantação ou alteração de PUC por autorizada com PMS ou concessionária, depende
de aprovação prévia e expressa da Agência, sem a qual não pode ser cobrado qualquer preço.
§ 2º A PUC deve atender os seguintes requisitos:
I - ser inerente à plataforma do serviço;
II - não caracterizar serviço de valor adicionado ou nova modalidade de serviço; e
III - não possuir características inerentes à administração e a procedimentos usuais de operação
ou manutenção do serviço.
§ 3º A transferência de titularidade do contrato de prestação do serviço atende aos requisitos
previstos no parágrafo anterior, podendo ser ofertada como PUC.
§ 4º Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da solicitação, sem
manifestação da Agência, a PUC pode ser comercializada, permanecendo a mesma sujeita à
homologação da Agência.
§ 5º A prestadora deve estabelecer o prazo de vigência de PUC, que não pode ser inferior a 12
(doze) meses, devendo ser comunicado ao usuário no ato da contratação.
§ 6º Durante o prazo de vigência, a PUC não pode ser alterada, salvo o reajuste de preços na
data-base, considerando-se automaticamente renovada sua vigência, por igual período, desde
que não ocorra o disposto no § 8º deste artigo.
§ 7º A extinção da PUC deve ser comunicada ao usuário e à Agência, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.
§ 8º As alterações da PUC, submetidas à aprovação prévia da Agência, devem ser comunicadas
ao usuário em até 30 (trinta) dias, antes de sua comercialização.
Art. 64. A autorizada sem PMS deve dar conhecimento à Agência do inteiro teor da PUC em
até 5 (cinco) dias úteis após o início da comercialização.
16.

Art. 65. No primeiro documento de cobrança ou em até 30 (trinta) dias após a contratação, a
prestadora, em correspondência anexa ou em documento específico, deve enviar ao assinante
informações elucidativas referente à PUC.
Seção II
Da Oferta, Alteração e Comercialização de PUC
Art. 66. A PUC deve ser ofertada a todos os assinantes de forma não discriminatória,
ressalvadas as situações de incompatibilidade com o plano de serviço contratado, e limitações
técnicas.
Parágrafo único. A prestadora somente pode comercializar um conjunto de PUC se o assinante
puder contratá-las, também, de forma individual.
Art. 67. É vedada à prestadora a oferta de PUC que ponha em risco a competição ou discrimine
outras prestadoras do STFC ou de outro serviço de telecomunicações de interesse coletivo.
Parágrafo único. A Agência deve coibir práticas anticompetitivas na oferta e comercialização
de PUC podendo, de ofício ou mediante representação, determinar sua extinção.
Art. 68. A Agência pode determinar que a concessionária ofereça PUC aos assinantes,
observadas as limitações técnicas, devendo os preços unitários destes serviços considerar
parâmetros de mercado e o direito à justa remuneração.
TÍTULO VI
DAS FORMAS DE PROVIMENTO DO STFC
Art. 69. O STFC deve ser provido:
I - a pessoa determinada, em caráter individualizado, ou compartilhado, em instalações de uso
privativo; e
II - a qualquer pessoa, em instalações de uso público.
Capítulo I
DO PROVIMENTO INDIVIDUALIZADO OU COMPARTILHADO
Art. 70. A prestação do STFC na modalidade local em regime público se dá por meio de
contrato de prestação de serviço devendo obedecer aos seguintes critérios:
I - dentro da ATB, o STFC deve ser prestado no local indicado pelo assinante, conforme
contrato de prestação de serviço, observado o disposto na regulamentação; e
II - fora da ATB, a prestação do STFC se dá, por opção do assinante, por uma das seguintes
formas:
a) por meio de contrato de prestação de serviço específico que deve estabelecer, além dos
valores de habilitação, assinatura e utilização, praticados dentro da ATB, o preço justo e
razoável para a instalação e manutenção dos meios adicionais utilizados para o atendimento do
assinante pela concessionária, de forma não discriminatória; ou
b) por meio de atendimento rural a ser estabelecido em regulamentação.
§ 1º A ATB é constituída pelo conjunto de localidades pertencentes à mesma área local e
atendidas com acessos individuais do STFC na modalidade local.
§ 2º A concessionária deve assegurar a realização das instalações necessárias à prestação do
serviço, nos termos da regulamentação.
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§ 3º No caso de solicitação de serviço fora da ATB, a concessionária deve apresentar ao
solicitante, em até 45 (quarenta e cinco) dias após a solicitação, a proposta de contrato
específico para provimento do serviço.
Art. 71. O provimento do STFC pela prestadora em regime privado deve ser feito de acordo
com o termo de autorização.
Seção I
Das Instalações
Art. 72. O assinante é responsável pela instalação e pelo funcionamento adequado da rede
interna, de acordo com os princípios de engenharia, as normas técnicas vigentes, assim como,
com as orientações e especificações técnicas que constarem do contrato de prestação do serviço
firmado com a prestadora.
§ 1º A prestadora pode oferecer ao assinante os serviços de instalação e manutenção da rede
interna do assinante, mediante contrato específico, regido pelas normas do direito privado,
observado o seguinte:
I - o contrato relativo à instalação e manutenção da rede interna do assinante não pode estar
condicionado ao provimento do STFC;
II - a prestação de serviços de que trata este artigo não pode ser interrompida no caso de
mudança de prestadora; e
III - é vedada à concessionária a prestação direta de serviços de que trata este artigo.
§ 2º A CPCT é, para todos os efeitos deste Regulamento, considerada como equipamento
terminal de assinante.
§ 3º Os ramais externos de CPCT devem ser instalados utilizando meios providos por
prestadoras de serviços de telecomunicações.
§ 4º O terminal de assinante constitui parte integrante da rede interna do assinante.
Art. 73. Caso o PTR esteja instalado no interior do imóvel indicado pelo assinante, o acesso da
prestadora ao local deve observar as seguintes regras:
I - o acesso deve ser feito exclusivamente por agentes da prestadora, devidamente credenciados;
e
II - o acesso deve respeitar o direito ao sossego, à paz e à intimidade do assinante e deve se dar
com autorização deste.
Seção II
Do Contrato de Prestação de Serviço
Art. 74. Contrato de prestação de serviço deve corresponder ao contrato padrão de adesão
celebrado entre a prestadora e pessoa natural ou jurídica, que tem como objetivo tornar
disponível o STFC, em endereço indicado pelo assinante, mediante o pagamento de tarifas ou
preços, no caso de plano de serviço na forma pós-pago, ou mediante a aquisição de créditos, no
caso de plano de serviço com crédito pré-pago vinculado a terminal de assinante.
§ 1º O contrato padrão de adesão da prestadora com PMS e suas alterações devem ser
aprovados pela Agência antes de serem divulgados e aplicados, de forma expressa, no prazo de
30 (trinta) dias úteis, contado da data do protocolo do pedido, prorrogáveis por igual prazo em
caso de necessidade.
§ 2º Os contratos de prestação de STFC nas modalidades local, longa distância nacional e longa
distância internacional são considerados celebrados com cada prestadora, por adesão, quando da
habilitação do assinante junto à prestadora na modalidade local.
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§ 3º A prestadora deve fornecer cópias do contrato de prestação de serviço e do plano de opção
do assinante, bem como informar as condições de prestação de serviço, em até 5 (cinco) dias da
contratação, independentemente de solicitação do assinante.
Art. 75. O contrato de prestação do STFC na modalidade local pode ser rescindido a qualquer
tempo por solicitação do assinante ou pelo não cumprimento das condições contratuais.
§ 1º O desligamento do terminal decorrente da rescisão do contrato de prestação de STFC na
modalidade local deve ser efetivado pela prestadora, em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
solicitação, sem ônus para o assinante, independentemente da existência de débitos.
§ 2º A solicitação de desligamento pode ser apresentada por qualquer meio, sendo de
responsabilidade da prestadora a correta identificação do assinante e, em caso de contestação, o
ônus da prova.
§ 3º A prestadora na modalidade local não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços
prestados após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da solicitação de desligamento, assumindo o
ônus de eventuais encargos, inclusive perante as demais prestadoras de serviços de
telecomunicações.
§ 4º A rescisão não prejudica a exigibilidade dos encargos decorrentes do contrato de prestação
do STFC.
§ 5º A rescisão do contrato deve ser efetivada independentemente da prestação de outros
serviços de telecomunicações que compartilhem o acesso utilizado pelo assinante ou PUC
contratadas.
§ 6º Ocorrendo o previsto no § 1º, a prestadora na modalidade local deve comunicar a rescisão
do contrato às demais prestadoras de outras modalidades, para suas providências, em até 24
(vinte e quatro) horas.
§ 7º No caso de rescisão do contrato de plano de serviço com crédito pré-pago vinculado a
terminal de assinante, os créditos não utilizados devem ser devolvidos ao assinante em moeda
corrente ou em depósito em conta corrente, em até 30 (trinta) dias.
Art. 76. O contrato de prestação de STFC deve ser redigido em linguagem clara e adequada e
conter, obrigatoriamente, cláusulas que estabeleçam:
I - a descrição do seu objeto e o código de acesso do assinante;
II - o plano de serviço de opção do assinante, o prazo de vigência, o valor das tarifas ou preços,
o lugar, tempo e modo de seu pagamento;
III - as sanções por má utilização do serviço e os recursos a que tem direito o assinante;
IV - as multas e outros encargos moratórios aplicáveis ao assinante;
V - a descrição do sistema de atendimento ao assinante e o modo de proceder em caso de
solicitações ou reclamações;
VI - os requisitos relativos a rede interna do assinante;
VII - a descrição do procedimento para a mudança de endereço de instalação;
VIII - as hipóteses de rescisão do contrato de prestação de serviço e de suspensão dos serviços a
pedido ou por inadimplência do assinante;
IX - a descrição do procedimento de contestação de débitos;
X - as condições de alteração dos códigos de acesso; e
XI - os direitos e deveres do assinante e da prestadora.
Parágrafo único. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor devem ser
redigidas com destaque e permitir sua imediata e fácil compreensão.
Art. 77. A prestadora somente pode exigir garantias para a celebração de contrato de prestação
do STFC com pessoa natural ou jurídica que se encontre inadimplente, em relação ao
pagamento, com a própria prestadora.
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Art. 78. Aplicam-se ao contrato de prestação de STFC as regras do Código de Defesa do
Consumidor, Lei n.º 8.078, de 1990, e suas alterações, salvo hipótese de ser a norma
regulamentar mais benéfica ao consumidor.
Seção III
Da Cobrança do Serviço na Forma Pós-pago
Art. 79. O valor, a forma de tarifação ou de medição e os critérios de cobrança dos serviços
prestados devem ser estabelecidos nos planos de serviço.
Art. 80. A entrega do documento de cobrança ao assinante, por código de acesso, constituído de
demonstrativo e fatura dos serviços prestados, deve ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes do
seu vencimento.
§ 1º Havendo autorização expressa do assinante, o demonstrativo e fatura do serviço podem ser
apresentados em um único documento de cobrança, agrupando seus códigos de acesso.
§ 2º A prestadora deve oferecer ao assinante, no mínimo, seis possíveis datas de vencimento do
documento de cobrança.
§ 3º A prestadora somente pode cobrar pela emissão da segunda via do documento de cobrança,
quando comprovar o envio do documento na forma estabelecida neste Regulamento, observado
o disposto no art. 86.
§ 4º Havendo autorização expressa do assinante, o documento de cobrança pode ser
apresentado e obtido por meio da Internet.
Art. 81. O documento de cobrança emitido pela prestadora deve conter o telefone da central de
informação e de atendimento ao usuário da prestadora e da ouvidoria ou órgão de recurso da
prestadora, bem como o código de acesso da central de atendimento da Anatel.
Art. 82. O documento de cobrança apresentado pela prestadora ao assinante deve corresponder
a 30 (trinta) dias de prestação de serviço, devendo ser apresentado de maneira detalhada, clara,
explicativa, indevassável, discriminando o período que compreende a cobrança do serviço, o
tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao assinante, bem como todo e qualquer registro
relacionado à prestação do serviço no período, os descontos concedidos, impostos e eventuais
encargos.
§ 1º É vedada a inclusão, no documento de cobrança, de valores relativos à prestação de
serviços de valor adicionado ou de qualquer outro valor devido que não decorra exclusivamente
da prestação de STFC, sem a autorização expressa do assinante.
§ 2º A cobrança de valores referentes a utilização de serviços de valor adicionado deve ser
realizada por meio de documento de cobrança que contenha as informações relativas a utilização
do STFC e do serviço de valor adicionado correspondente, com identificação do respectivo
provedor.
§ 3º O não pagamento pelo usuário de débitos relativos a serviços de valor adicionado ou outros
valores devidos que não decorram exclusivamente da prestação do STFC não implica a
suspensão do fornecimento do STFC.
§ 4º O bloqueio de serviços de valor adicionado é gratuito e incondicionado, não podendo,
igualmente, implicar entrave ou restrição à fruição do STFC.
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Art. 83. A prestadora na modalidade local deve fornecer, mediante solicitação do assinante,
documento de cobrança do serviço contendo o detalhamento das chamadas locais que permita
identificar, para cada chamada local realizada, entre telefones fixos, o número do telefone
chamado, a data e horário de realização, a duração e o seu respectivo valor.
§ 1º Nas localidades das áreas locais em que não houver o fornecimento do detalhamento a que
se refere o caput, é vedada à prestadora a cobrança da tarifa ou preço de utilização do STFC,
excedente à franquia mensal.
§ 2º A oferta do detalhamento em uma área local obriga a prestadora com PMS a estender a
oferta às demais áreas locais de sua área de prestação com número igual ou superior de
terminais em serviço.
§ 3º O fornecimento do detalhamento a que se refere o caput é gratuito, sendo facultada a sua
cobrança nos seguintes casos:
I – fornecimento da segunda via do detalhamento, quando comprovada a entrega da primeira via
ao assinante; e
II – fornecimento de detalhamento de chamadas contido em documento de cobrança emitido,
cujo vencimento ocorreu há mais de 120 (cento e vinte) dias da solicitação.
§ 4º A Agência pode definir o valor máximo da cobrança a que se refere o § 3º.
Art. 84. A prestadora na modalidade local deve faturar separadamente os serviços de
telecomunicações prestados nas modalidades local, longa distância nacional e longa distância
internacional e serviços que não constituem STFC.
Art. 85. Havendo acordo de cobrança conjunta com outra prestadora ou com outras empresas, a
prestadora na modalidade local pode cobrar as demais modalidades de STFC e outros serviços,
observado o direito à contestação de valores de cada prestadora e serviço, além do disposto no
art. 106 deste Regulamento.
§ 1º Mediante solicitação do assinante, cada prestadora deve tornar disponível, separadamente,
seu documento de cobrança.
§ 2º A prestadora deve discriminar no documento de cobrança, de forma clara e adequada, os
valores devidos pelo assinante a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo, asseguradas condições justas e não discriminatórias, nos termos dos contratos e
acordos firmados entre elas.
§ 3º A prestadora na modalidade local deve comunicar à respectiva prestadora de longa
distância a falta de pagamento, para que esta tome as providências cabíveis, de acordo com o
presente Regulamento.
Art. 86. A prestadora deve permitir ao assinante o pagamento individualizado de cada serviço e
prestadora por meio do documento de cobrança, ou fornecer a segunda via do documento, sem
ônus, com prazo adicional de 15 (quinze) dias para pagamento, contado da data de emissão do
documento, no caso de contestação do débito.
Art. 87. O documento de cobrança deve permitir ao assinante o pagamento da fatura em
qualquer dos locais indicados pela prestadora, os quais devem estar convenientemente
distribuídos na localidade.
Art. 88. O assinante e a prestadora podem acordar a emissão de documentos de cobrança com
periodicidade superior a 30 (trinta) dias.
Art. 89. As chamadas locais e de longa distância nacional podem ser cobradas em documento
de cobrança de terceiro, desde que o mesmo autorize expressamente.
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Parágrafo único. Quando admitido em convênios com administrações estrangeiras, as chamadas
de longa distância internacionais também podem ser feitas na forma indicada neste artigo.
Art. 90. A prestadora pode identificar e proceder ao bloqueio, independentemente de solicitação,
de chamadas de longa distância internacionais originadas no STFC que apresentem
características de conexão fraudulenta a serviço de acesso à internet.
Parágrafo único. O usuário não é obrigado a pagar por chamadas de longa distância
internacional que apresentem características de conexão fraudulenta a serviço de acesso à
Internet.
Art. 91. A prestadora pode identificar o código de acesso de destino, vinculado a reclamações
de assinantes, de chamadas na modalidade de longa distância internacional, devendo informar
aos usuários sobre os critérios de tarifação da chamada.
Art. 92. No STFC prestado em regiões fronteiriças deve haver acordo entre as prestadoras para
a realização de chamadas a cobrar.
Art. 93. A prestadora deve apresentar a cobrança ao assinante no prazo máximo de 60
(sessenta), 90 (noventa) e 150 (cento e cinqüenta) dias, para as modalidades local, longa
distância nacional e longa distância internacional, respectivamente, contados a partir da efetiva
prestação do serviço.
§ 1º A cobrança de serviço prestado após os prazos estabelecidos neste artigo deve ocorrer em
fatura separada, sem acréscimo de encargos, e mediante negociação prévia entre a prestadora e o
assinante.
§ 2º Na negociação a que se refere o § 1º, a prestadora deve parcelar os valores, no mínimo,
pelo número de meses correspondentes ao período de atraso na apresentação da cobrança.
§ 3º A prestadora não pode suspender a prestação do serviço ou impor qualquer restrição ao
usuário em virtude de débitos apresentados a ele fora dos prazos estabelecidos neste artigo.
Seção IV
Da Cobrança do Serviço na Forma Pré-pago
Art. 94. Os planos de serviço na forma pré-pago, mediante a aquisição de créditos vinculados
ou não vinculados a terminal de assinante, prescindem da emissão de documento de cobrança e
devem observar, especialmente, o disposto na Seção III do Capítulo III do Título V, deste
Regulamento.
Art. 95. Mediante solicitação do usuário, a prestadora deve tornar disponível, em até 7 (sete)
dias, demonstrativo de prestação de serviço discriminando, no mínimo:
I - o número do cartão de crédito pré-pago não vinculado ou do terminal com crédito pré-pago
vinculado;
II - a quantidade e o valor dos créditos adquiridos;
III - o valor do crédito disponível para utilização;
IV - número de destino, data, hora, valor e duração das chamadas cobradas;
V - as facilidades adicionais utilizadas;
VI - os descontos concedidos; e
VII - o destaque do ICMS.
Parágrafo único. O fornecimento do demonstrativo a que se refere este artigo deve observar o
disposto no § 3º do artigo 83.

22.

Seção V
Da Contestação de Débitos
Art. 96. O usuário tem o direito de contestar os débitos contra ele lançados pela prestadora, não
se obrigando a pagamento dos valores que considere indevidos.
§ 1º O pagamento dos valores contestados somente pode ser exigido pela prestadora quando
esta comprovar a prestação dos serviços objeto do questionamento.
§ 2º O débito contestado deve ser excluído da fatura ou do demonstrativo de prestação de
serviço, observado o disposto no art. 86, sendo sua nova inclusão condicionada a devida
justificativa, por escrito e sem ônus, acerca das razões pelas quais a contestação foi considerada
improcedente pela prestadora.
Art. 97. A contestação de débitos, em todas as hipóteses, pode ser apresentada pessoalmente
pelo usuário, ou por seu representante legal, na forma escrita ou verbal, ou por qualquer meio de
comunicação à distância.
§ 1º A contestação deve ser processada pela prestadora e receber um número de ordem
seqüencial a ser informado ao usuário para possibilitar o acompanhamento de sua solução,
inclusive por intermédio da central de informação e de atendimento ao usuário.
§ 2º Em qualquer hipótese, o usuário deve ser informado sobre o resultado da apreciação da
contestação.
Art. 98. A devolução de valores cobrados indevidamente, deve ocorrer no próximo documento
de cobrança ou outro meio indicado pelo usuário.
Parágrafo único. O usuário que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem
direito à devolução de valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos mesmos
encargos aplicados pela prestadora aos valores pagos em atraso.
Art. 99. A contestação de débitos junto à prestadora não impede que o usuário promova, por
outras formas, a contestação da cobrança, de acordo com o que prevê o art. 5º, XXXV da
Constituição Federal e a Lei n.º 9.472, de 1997.
Seção VI
Da Suspensão do STFC por Falta de Pagamento
Art. 100. A prestadora pode suspender o provimento do serviço ao assinante que não honrar o
pagamento de débito diretamente decorrente da utilização da modalidade do serviço prestado,
após transcorridos 30 (trinta) dias de inadimplência.
§ 1º A inadimplência se caracteriza pelo não pagamento de débito decorrente diretamente da
prestação do STFC inserido no documento de cobrança de prestação de serviço, de
periodicidade regular, sem contestação pelo assinante.
§ 2º O débito que caracteriza a inadimplência do assinante deve ser incorporado no documento
de cobrança, de periodicidade regular, subseqüente, ou no demonstrativo de prestação de
serviço.
§ 3º Deve ser destacada no documento de cobrança ou no demonstrativo de prestação de serviço
a que se refere o parágrafo anterior, a existência de débito vencido, explicitando seu valor e
informando que o não pagamento pode implicar a suspensão parcial do serviço.
§ 4º A prestadora deve notificar o assinante, por escrito, em até 15 (quinze) dias após o
vencimento do primeiro documento de cobrança, de periodicidade regular, não quitado, ou da
data que caracteriza a inadimplência prevista no § 1º anterior, dos seus direitos de contestação
do débito e da possibilidade de suspensão parcial do serviço por inadimplência.
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§ 5º A inserção de débito em documento de cobrança relativo à venda de bens ou serviços de
valor adicionado em desacordo com esta regulamentação implica nova emissão do documento
de cobrança apresentado, mantidos os valores, descaracterizando a inadimplência, sujeitando-se
a prestadora às penalidades previstas na Lei e na regulamentação.
Art. 101. Transcorridos 30 (trinta) dias de inadimplência a prestadora pode suspender
parcialmente o provimento do STFC, com bloqueio das chamadas originadas, salvo em hipótese
de contestação pelo assinante.
§ 1º Durante a suspensão parcial, a prestadora deve possibilitar ao assinante originar chamadas
destinadas aos serviços públicos de emergência, definidos na regulamentação.
§ 2º Durante a suspensão parcial, a prestadora deve prover ao assinante as condições mínimas
para o recebimento de chamadas e acesso a serviços gratuitos da prestadora.
§ 3º No caso de bloqueio parcial do terminal do assinante de plano de serviço com crédito prépago vinculado deve ser permitida ainda originar chamada para ativar novos créditos junto à
prestadora.
Art. 102. A prestadora, após um período mínimo de 30 (trinta) dias de suspensão parcial do
provimento do STFC, permanecendo o assinante inadimplente, pode proceder à suspensão total
do provimento do STFC, inabilitando-o a originar e receber chamadas, salvo originar chamadas
aos serviços públicos de emergência, observadas as restrições técnicas.
§ 1º Deve ser destacada no documento de cobrança de periodicidade regular, ou no
demonstrativo de prestação de serviço, emitido pela prestadora, a existência de débitos vencidos,
explicitando seus valores e informando que o não pagamento pode implicar a suspensão total do
serviço.
§ 2º A prestadora deve informar ao assinante, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a
suspensão total do provimento do serviço.
§ 3º É vedada a cobrança de tarifa ou preço de assinatura durante o período de suspensão total
do serviço por inadimplência do assinante.
§ 4º O assinante inadimplente tem direito à preservação do seu código de acesso, nos termos da
regulamentação.
Art. 103. As notificações a que se referem os artigos 100 e 102 podem ocorrer por qualquer
meio, cabendo à prestadora, em caso de contestação pelo assinante, o ônus da prova.
Art. 104. Transcorridos 30 (trinta) dias de suspensão total do provimento do serviço em
determinada modalidade de STFC, por inadimplência, a prestadora pode rescindir o contrato de
prestação de serviço, desde que notifique o assinante por escrito.
§ 1º Rescindido o contrato de prestação de serviço, por inadimplência, a prestadora pode incluir
o registro de débito em sistemas de proteção ao crédito, desde que notifique o assinante por
escrito.
§ 2º O registro a que se refere o parágrafo anterior somente pode ser efetivado decorridos 15
(quinze) dias do comprovado recebimento da notificação pelo assinante.
Art. 105. A apresentação da contestação dos débitos por parte do assinante suspende a fluência
dos prazos estabelecidos nos artigos 100, 101, 102 e 104 do presente Regulamento, até que o
mesmo seja notificado da decisão da prestadora.
§ 1º O assinante pode solicitar que a notificação a que se refere o caput seja feita por escrito.
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§ 2º Caso o assinante do plano de serviço na forma pós-pago apresente contestação parcial, a
prestadora deve emitir novo documento de cobrança, suspendendo a cobrança da quantia
impugnada e contemplando o pagamento da parte incontroversa, isentando o assinante de
quaisquer juros ou multa até o vencimento da nova fatura.
Art. 106. Somente deve haver suspensão do serviço na modalidade e na prestadora em que for
constatada a inadimplência do assinante, inclusive nos casos de cobrança conjunta, dando-se
continuidade normal à prestação das demais modalidades e prestadoras de serviço, exceto nos
casos de inadimplência do STFC na modalidade local.
Art. 107. O assinante, isento de qualquer ônus, tem direito de certidão e de requerer a
retificação das informações de inadimplência relativas a sua pessoa.
Art. 108. A prestadora responde pelos danos de qualquer natureza em razão de informação
inverídica de inadimplência.
Art. 109. O assinante inadimplente pode efetuar a qualquer momento o pagamento do débito,
acrescido dos encargos de mora, devendo a prestadora retirar a informação de inadimplência e
restabelecer a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, inclusive no tocante
aos prazos previstos nesta seção.
§ 1º O serviço deve ser restabelecido em até 24 (vinte e quatro) horas após a declaração ou
comprovação do pagamento pelo assinante ou da celebração de acordo entre a prestadora e o
assinante.
§ 2º É vedada a cobrança de tarifa ou preço referente ao restabelecimento do serviço.
Art. 110. As quitações de débito relativas a contratos rescindidos habilitam as pessoas naturais
ou jurídicas a pleitearem novo atendimento junto à prestadora de STFC.
Seção VII
Da Suspensão do STFC a Pedido do Assinante
Art. 111. O assinante que estiver adimplente pode requerer à prestadora do STFC na
modalidade local o bloqueio, sem ônus, do terminal na estação telefônica e a conseqüente
suspensão total da prestação de todas as modalidades de serviço, uma única vez, a cada período
de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 120 (cento e vinte)
dias, mantendo seu código de acesso e a possibilidade de restabelecimento da prestação do
serviço no mesmo endereço.
§ 1º A solicitação de suspensão de forma diversa da prevista neste artigo deve ser oferecida
como PUC, podendo ter caráter oneroso.
§ 2º É vedada a cobrança de tarifa ou preço de assinatura, no caso do bloqueio previsto neste
artigo.
§ 3º A prestadora tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a solicitação a que se
refere este artigo.
Art. 112. O assinante tem o direito de requerer a cessação do bloqueio a que se refere o art. 111
a qualquer tempo, devendo a prestação de todas as modalidades de serviço ser reiniciada em até
24 (vinte e quatro) horas após o requerimento.
Parágrafo único. É vedada a cobrança de tarifa ou preço para o exercício do direito previsto
neste artigo.
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Art. 113. Observadas as disposições do art. 111 e seus parágrafos, o assinante pode requerer à
prestadora de qualquer modalidade de STFC a suspensão do provimento do serviço.
Parágrafo único. As prestadoras de STFC em cada modalidade são responsáveis pelo bloqueio
ou suspensão do provimento do serviço.
Seção VIII
Da Mudança de Endereço das Instalações
Art. 114. Na mudança de endereço de instalação do terminal do assinante dentro da mesma
localidade, devem ser observados os prazos estabelecidos no PGMQ-STFC.
Parágrafo único. O valor a ser cobrado pela mudança de endereço do terminal do assinante não
pode ser superior ao valor da habilitação praticado pela prestadora no seu plano básico.
Art. 115. Ao assinante é assegurado o direito de manter o seu código de acesso na mudança do
endereço de instalação do seu terminal, quando este contar com a facilidade de portabilidade do
código de acesso na forma da regulamentação ou, ainda, se o novo endereço puder ser atendido
pela mesma central de comutação.
Seção IX
Do Código de Acesso
Art. 116. O código de acesso do assinante expressa a sua identificação na prestação do serviço,
não podendo a prestadora alterá-lo sem que seja dada ampla e prévia publicidade da alteração a
todos os usuários, sem ônus, através dos seguintes meios:
I - serviço de informação de código de acesso de assinante do STFC;
II - LTOG; e
III - sistema de interceptação de chamadas, na forma prevista no PGMQ-STFC.
§ 1º A alteração do código de acesso do assinante, por iniciativa da prestadora, não pode
exceder a uma por triênio, salvo casos especiais, devidamente justificados perante a Agência.
§ 2º A prestadora deve comunicar ao assinante a alteração do seu código de acesso, com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias de sua efetivação.
Art. 117. Mediante solicitação do assinante, nos casos que este optar por mudança de prestadora
local, a nova prestadora deve solicitar a interceptação das chamadas, fornecendo as informações
necessárias, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a rescisão do contrato com a prestadora
anterior, nos termos do PGMQ-STFC.
Parágrafo único. A antiga prestadora deve implementar a interceptação das chamadas em até 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação da nova prestadora.
Art. 118. Desde que haja viabilidade técnica, a prestadora deve atender ao pedido do assinante
de substituição do seu código de acesso, sendo-lhe facultada, neste caso, a cobrança pela
alteração.
Parágrafo único. O prazo máximo para atendimento ao disposto no caput é de 72 (setenta e
duas) horas após o pedido do assinante.
Art. 119. A prestadora deve assegurar o direito do assinante à portabilidade de código de
acesso, no prazo e condições definidos na regulamentação.

26.

Capítulo II
DOS TELEFONES DE USO PÚBLICO
Art. 120. A concessionária na modalidade local deve manter TUP, permanentes ou temporários,
em perfeitas condições de operação e funcionamento, situados preferencialmente em locais
abertos ao público, nos termos que dispõem o Plano Geral de Metas de Universalização PGMU, o PGMQ-STFC e a regulamentação específica.
Art. 121. É obrigatório o uso de cartões indutivos, como uma das formas de cobrança de STFC
em telefones públicos, assegurada a identificação da prestadora emitente.
§1º
É obrigatória a utilização de cartões indutivos em todo o território nacional,
independentemente da prestadora emitente.
§ 2º O cartão indutivo deve ser objeto de certificação pela Agência.
§ 3º Nas localidades com TUP, a prestadora deve assegurar a disponibilidade de cartões
indutivos em postos de venda à proporção de, no mínimo, um posto para cada grupo de 12
(doze) TUP por ela instalados.
§ 4º Os postos de venda devem estar distribuídos em conformidade com a distribuição
geográfica dos TUP instalados.
§ 5º A prestadora deve divulgar a relação atualizada dos endereços onde estão instalados seus
postos de venda em seu sítio na Internet, bem como na central e nas lojas de atendimento ao
usuário.
Art. 122. Os TUP devem garantir o acesso gratuito ao serviço de informação de código de
acesso de assinante do STFC e aos serviços públicos de emergência definidos em
regulamentação.
Capítulo III
DO SERVIÇO TEMPORÁRIO
Art. 123. A prestadora com PMS deve oferecer o STFC em caráter temporário para atendimento
de situação de demanda excepcional de STFC em exibições, exposições, simpósios, seminários,
feiras e outros eventos que importem em grande mobilização de pessoas.
§ 1º O serviço temporário deve estar limitado ao período máximo de 120 (cento e vinte) dias,
contados do início de sua utilização.
§ 2º Ressalvada disposição contrária, constante de contrato específico, os custos relativos à
instalação, operação e manutenção do serviço temporário são de responsabilidade do usuário
solicitante.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 124. As prestadoras consideradas detentoras de PMS na prestação do STFC, em cada setor
do PGO, são determinadas pela Agência em ato específico.
§ 1º Para efeito deste Regulamento e até que a Anatel determine quais são as prestadoras
detentoras de PMS no STFC, as concessionárias do STFC são consideradas prestadoras com
PMS.
§ 2º São mantidas, para as concessionárias do STFC, as obrigações constantes dos contratos de
concessão.
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Art. 125. Quando exigida a autorização expressa do assinante para qualquer ação neste
Regulamento, esta pode ser apresentada pessoalmente, ou por seu representante legal, na forma
escrita, ou por qualquer meio de comunicação à distância.
Parágrafo único. Nos casos de autorização efetivada por meio de comunicação à distância, cabe
à prestadora, ocorrendo contestação, o ônus da prova, por meio de gravação ou documento
escrito.
Art. 126. A Agência deve estabelecer, em ato específico, extrato deste Regulamento que deve
ser reproduzido na LTOG e no sítio da prestadora na Internet.
Art. 127. Este Regulamento entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.
§ 1º A prestadora deve adaptar o contrato padrão de adesão, os planos de serviço e PUC
existentes na data a que se refere o caput, a este Regulamento, até 30 de abril de 2006.
§ 2º A implementação do detalhamento a que se refere o art. 83, se dará:
I – para as concessionárias, nos termos da regulamentação; e
II – para as autorizadas, no prazo de até 12 (doze) meses, findo o qual deve-se observar o
disposto no § 1º do art. 83 deste regulamento.
§ 3º A prestadora deve tornar disponível o acesso da Anatel nos termos do § 5º do art. 17 deste
Regulamento até 1º de julho de 2006.
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RESOLUÇÃO N 272, DE 9 DE AGOSTO DE 2001

Aprova o Regulamento
Comunicação Multimídia.

do

Serviço

de

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei no 9.472, de 16 de julho
de 1997, e pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de
outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no art. 214 da Lei no 9.472, de 1997;
CONSIDERANDO o contínuo desenvolvimento tecnológico das plataformas que suportam a
prestação dos serviços de telecomunicações, a possibilidade da prestação de serviços multimídia em
banda larga pelos operadores de telecomunicações e as várias solicitações encaminhadas à Anatel para a
regulamentação de um serviço que materialize a convergência tecnológica;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública no 246, de
11 de setembro de 2000, publicada no Diário Oficial de 12 de setembro de 2000;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 170, realizada em 2 de agosto de
2001, resolve:
Art. 1o Aprovar o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, na forma do Anexo a
esta Resolução.
Art. 2o Determinar que não sejam mais expedidas autorizações para exploração de Serviço
Limitado Espec ializado, nas submodalidades Serviço de Rede Especializado e Serviço de Circuito
Especializado, bem como para o Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações, compreendendo
o Serviço por Linha Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por Pacote e o Serviço de Rede Comutada
por Circuito, todos de interesse coletivo, a partir da data da publicação desta Resolução no Diário
Oficial da União.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às autorizações já aprovadas pela Anatel e
ainda não publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 272, DE 9 DE AGOSTO DE 2001
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
TÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Do Objetivo e da Abrangência
Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de prestação e fruição
do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
Art. 2º A prestação do Serviço de Comunicação Multimídia é regida pela Lei n.º 9.472, de
16 de julho de 1997, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela
Resolução n.º 73, de 25 de novembro de 1998, por outros regulamentos, normas e planos
aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização celebrados entre as prestadoras e a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, particularmente, por este Regulamento.
Art. 3º O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de
interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita
a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando
quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço.
Parágrafo único. Distinguem-se do Serviço de Comunicação Multimídia, o Serviço
Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC) e os serviços de
comunicação eletrônica de massa, tais como o Serviço de Radiodifusão, o Serviço de TV a Cabo, o
Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS) e o Serviço de Distribuição de
Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via Satélite (DTH).

CAPÍTULO II
Das Definições
Art. 4º Para os fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:
I - Informações Multimídia: sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons, imagens,
textos e outras informações de qualquer natureza;
II - Área de Prestação de Serviço: área geográfica de âmbito nacional, regional ou local,
onde o SCM pode ser explorado conforme condições preestabelecidas pela Anatel;
III - Área de Uso de Radiofreqüência: área geográfica, compreendida pela área de
prestação do serviço, para a qual a prestadora detém autorização de uso de radiofreqüência.
IV - Assinante: pessoa natural ou jurídica que possui vínculo contratual com a prestadora
para fruição do SCM;
V - Interconexão: ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis,
de modo que os usuários de serviços de uma das redes possam se comunicar com usuários de
serviço de outra ou acessar serviços nelas disponíveis;
VI - Prestadora: pessoa jurídica que mediante autorização presta o SCM;
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VII - Recursos de Numeração: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos
utilizados para permitir o estabelecimento de conexões entre diferentes terminações de rede,
possibilitando a fruição de serviços de telecomunicações;
VIII - Serviço de Valor Adicionado: atividade que acrescenta, a um serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas
ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações;
IX - Projeto Básico: conjunto de documentos que descreve, de uma forma preliminar, as
principais características do serviço e da rede propostas, servindo de referência para emissão da
autorização;
X - Projeto de Instalação: conjunto de documentos, coerentes com o projeto básico, que
servirá de referência para a instalação, licenciamento, operação e fiscalização do sistema;
XI - Início da operação comercial do serviço: oferecimento regular do serviço com pelo
menos um contrato de prestação assinado;
XII - Terminação de Rede: ponto de acesso individualizado de uma dada rede de
telecomunicações;
XIII - Rede de Telecomunicações: conjunto operacional contínuo de circuitos e
equipamentos, incluindo funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras
indispensáveis à operação de SCM.
TÍTULO II
Das Características do SCM
CAPÍTULO I
Da Numeração e da Interconexão

Art. 5º A utilização de recursos de numeração pelas redes de suporte à prestação do SCM
é regida pelo Regulamento de Numeração, aprovado pela Resolução n.° 83, de 30 de dezembro de
1998 e pelo Plano de Numeração do SCM.
Art. 6º É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de suporte do SCM
e entre estas e as redes de outros serviços de telecomunicações de interesse coletivo, observado o
disposto na Lei n.º 9.472, de 1997 e no Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela
Resolução n.º 40, de 23 de julho de 1998.

CAPÍTULO II
Das Redes
Art. 7º É assegurado aos interessados o uso das redes de suporte do SCM para
provimento de serviços de valor adicionado (SVA), de forma não discriminatória e a preços e
condições justos e razoáveis.
Parágrafo único. A Anatel deverá estabelecer regras que assegurem a utilização das redes
de SCM para suporte ao provimento de SVA, dispondo também sobre o relacionamento entre
provedores destes serviços e prestadoras do SCM, conforme previsto no § 2º do art. 61, da Lei n.º
9.472, de 1997.
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Art. 8º As prestadoras de SCM têm direito ao uso de redes ou de elementos de redes de
outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
Parágrafo único. As prestadoras de SCM devem possibilitar o uso de suas redes ou de
elementos dessas redes a outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.
Art. 9o
A remuneração pelo uso de redes deve ser livremente pactuada entre as
prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo.

TÍTULO III
Das Autorizações
CAPÍTULO I
Da Autorização para Exploração do SCM
Art. 10. A exploração do SCM depende de autorização da Anatel, devendo basear-se nos
princípios constitucionais da atividade econômica.
Parágrafo único. Não haverá limite ao número de autorizações para exploração do SCM,
que serão expedidas por prazo indeterminado e a título oneroso, conforme estabelecido nos artigos
48 e 136 da Lei n.º 9.472, de 1997.
Art. 11. A Agência estabelecerá o valor a ser pago pela autorização, bem como as
condições de seu pagamento.
Art. 12. Visando promover e preservar a justa e ampla competição e impedir a
concentração econômica do mercado, a Anatel poderá estabelecer restrições, limites ou condições
a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção e transferência de autorizações de SCM.
Art. 13. São condições subjetivas para a obtenção de autorização para exploração do SCM
pela empresa:
I - estar constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no país;
II - não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público, não ter sido declarada
inidônea ou não ter sido punida, nos dois anos anteriores, com a decretação da caducidade de
concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços de telecomunicações, ou da
caducidade do direito de uso de radiofreqüências;
III - dispor de qualificação jurídica e técnica para bem prestar o serviço, capacidade
econômico- financeira, regularidade fiscal e estar em situação regular com a Seguridade Social;
IV - não ser, na mesma área de prestação de serviço, ou parte dela, encarregada de prestar
a mesma modalidade de serviço.
Parágrafo único. A Anatel poderá estabelecer outros condicionamentos para a habilitação
visando propiciar competição efetiva e impedir a concentração econômica no mercado.
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Art. 14. A pessoa jurídica que preencher as condições previstas em lei e na
regulamentação pertinente poderá requerer à Anatel, mediante formulário próprio, autorização
para prestação do SCM, acompanhado de projeto elaborado nos termos do Anexo II deste
Regulamento.
Parágrafo único. A interessada deverá apresentar à Anatel os documentos relativos à
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e de regularidade
fiscal, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento.
Art. 15. A Anatel verificará o atendimento das condições estabelecidas e, ouvida
previamente a Procuradoria da Agência, decidirá sobre o requerimento no prazo de até noventa
dias da sua apresentação, por ato publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.), que justificará a
inexigibilidade de licitação.

CAPÍTULO II
Da Formalização da Autorização
Art. 16. A autorização será formalizada mediante assinatura de termo.
Parágrafo único.
A interessada será previamente convocada para assinar o termo,
mediante aviso publicado no D.O.U. ou por qualquer outro meio que disponha de comprovante de
recebimento.
Art. 17. Constarão do termo de autorização, entre outros:
I – o serviço autorizado e a área de prestação;
II – as condições para expedição do termo;
III – os direitos e condicionamentos da autorizada;
IV – os direitos dos assinantes;
V – as prerrogativas da Anatel;
VI - as condições gerais de exploração do serviço;
VII – as condições específicas para prestação e exploração do serviço;
VIII – disposições sobre interconexão;
IX – a vinculação às normas gerais de proteção à ordem econômica;
X – as formas de contraprestação pelo serviço prestado;
XI – disposições sobre transferências;
XII – disposições sobre fiscalização;
XIII – as sanções;
XIV - as formas e condições de extinção;
XV – a vigência, a eficácia e o foro.
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CAPÍTULO III
Da Extinção da Autorização para Exploração do SCM
Art. 18. A autorização para exploração do SCM extingue-se por cassação, caducidade,
decaimento, renúncia ou anulação, conforme disposto na Lei n.º 9.472, de 1997.
Art. 19. Quando houver perda das condições indispensáveis à expedição ou manutenção
da autorização, a Agência poderá extingui- la mediante ato de cassação, assegurado ao interessado,
neste caso, durante o processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CAPÍTULO IV
Da Autorização de Uso de Radiofreqüências
Art. 20. As condições para outorga de autorização e coordenação de uso de
radiofreqüências estão estabelecidas no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqüências,
aprovado pela Resolução n.º 259, de 19 de abril de 2001.
Art. 21 O compartilhamento de radiofreqüências destinadas ao SCM poderá ser
autorizado pela Anatel se não implicar em interferência prejudicial nem impuser limitação à
prestação do SCM.
Art. 22. Visando promover e preservar a justa e ampla competição e impedir a
concentração econômica do mercado, a Anatel poderá estabelecer restrições, limites ou condições
a empresas ou grupos empresariais quanto à obtenção, prorrogação de prazo e transferência de
autorização de uso de radiofreqüências.

CAPÍTULO V
Da Instalação e Licenciamento do Sistema
Art. 23. O prazo para o início da operação comercial do serviço não poderá ser superior a
dezoito meses, contado a partir da data de publicação do ato de autorização para prestação do
serviço no D.O.U..
§ 1º O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo
doze meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pela Anatel.
§ 2º O prazo para início da operação comercial do serviço, quando este depender de
sistema radioelétrico próprio, será contado a partir da data de publicação do ato de autorização de
uso de radiofreqüência no D.O.U..
Art. 24. A prestadora deverá, num prazo máximo de cento e oitenta dias a partir do ato de
autorização, entregar à Anatel um resumo do Projeto de Instalação, como condição para a emissão
de autorização para instalação do sistema.
§ 1º O Projeto de Instalação deverá ser compatível com o Projeto Básico anexo ao termo
de autorização.
§ 2º O resumo do Projeto de Instalação será aposto ao termo de autorização, entendido
como um complemento ao Projeto Básico.
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Art. 25. O resumo do Projeto de Instalação deve ser instruído, ao menos, com as
informações e documentação enumeradas no Anexo III deste Regulamento.
Art. 26. Concluída a instalação do sistema, antes de entrar em funcionamento em caráter
definitivo, a prestadora, com a finalidade de testá- lo e ajustá- lo, poderá operar em caráter
experimental, pelo período máximo de noventa dias, desde que comunique à Anatel, com
antecedência mínima de cinco dias úteis, não podendo extrapolar o início do prazo de início da
exploração comercial do serviço.
Parágrafo único. O caráter experimental da operação não exime a prestadora de suas
responsabilidades, especialmente quanto à emissão de interferências nas faixas de radionavegação
marítima e aeronáutica.
Art. 27. Antes de iniciar a exploração comercial do serviço, a prestadora deve solicitar à
Anatel a emissão de Licença para Funcionamento de Estação pelo menos quinze dias antes do
início da operação comercial, devendo instruir o requerimento com os documentos constantes do
Anexo IV deste Regulamento.
Parágrafo único. A licença para funcionamento será entregue à prestadora do serviço,
mediante comprovação do recolhimento da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI), conforme
regulamentação.
Art. 28. A autorizada, na medida em que tenha concluído a instalação ou alteração de
características técnicas de estação existente, deverá requerer à Anatel a emissão da respectiva
licença de funcionamento, devendo instruir o requerimento com:
a) resumo do projeto, por intermédio de formulários padronizados ou via Internet;
b) comprovante do recolhimento da taxa de fiscalização da instalação;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa à instalação ou alteração de
estação.
Art. 29. A prestadora deve fornecer à Anatel relatórios contendo pelo menos as
informações indicadas no Anexo III deste Regulamento, relativas à implantação de linhas físicas,
no prazo de três meses, contado a partir da término da implantação.
Art. 30. A prestadora deve informar à Anatel todas alterações das características técnicas
constantes do Projeto de Instalação, no prazo máximo de quinze dias após sua efetivação.
§ 1º As alterações de que trata o caput deverão respeitar os parâmetros mínimos do
serviço estabelecidos neste e nos regulamentos técnicos pertinentes.
§ 2º Quando a prestadora pretender efetuar alterações das características técnicas
constantes do Projeto de Instalação, antes do início da operação do sistema, deverá submetê- las à
Anatel pelo menos trinta dias antes da data prevista para o funcionamento.
Art. 31. Cabe à prestadora quando da instalação de estação:
I - observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a
edificações, torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos;
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II - assegurar que a instalação de suas estações esteja em conformidade com a
regulamentação pertinente;
III - obter a consignação da radiofreqüência necessária, caso não utilize apenas meios
confinados ou meios de terceiros.
Art. 32. A instalação deve observar as boas normas de engenharia, em particular quanto à
observância de coordenação de radiofreqüências e a não emissão de interferências nas faixas de
radiofreqüências utilizadas para radionavegação marítima e aeronáutica.
Art. 33. Na prestação do SCM é vedada a utilização de equipamentos sem certificação
expedida ou aceita pela Agência, quando esta for exigida pela regulamentação.

CAPÍTULO VI
Das Transferências
Art. 34. A transferência da autorização para exploração de SCM e da autorização para uso
de radiofreqüência a ele associada exige prévia anuência da Anatel.
Art. 35. Para transferência da autorização do SCM, a interessada deve:
I – atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à
qualificação técnica, qualificação econômico- financeira, habilitação jurídica e regularidade fiscal,
apresentando a documentação enumerada no Anexo I deste Regulamento;
II – apresentar declaração firmada por seu representante legal, comprometendo-se a
cumprir todas as cláusulas do termo de autorização em vigor, sub-rogando-se nos direitos e
obrigações da primitiva autorizada.
Art. 36. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após três anos
contados do início efetivo da operação comercial do serviço.
Art. 37. A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora entre si e
nos casos decorrentes de cisão, será efetivada pela Anatel a qualquer momento, mediante
solicitação das partes interessadas e com observância do disposto no art. 35.
Art. 38. Todos os pedidos de transferência devem ser instruídos com os documentos
enumerados no Anexo V deste Regulamento, no que couber.
Art. 39. A transferência do controle societário de prestadora de SCM está sujeita à
posterior aprovação pela Anatel, visando a manutenção das condições de autorização ou de outras
condições previstas na regulamentação, devendo a prestadora enviar à Agência, no prazo de até
sessenta dias contado da data de registro no órgão competente, requerimento contendo sua
composição societária anterior, a operação efetuada e o quadro resultante da operação, além da
documentação constante dos Anexos I, III e V deste Regulamento, no que couber.
Art. 40. A transferência da autorização ou do controle societário da prestadora não será
admitida se prejudicar a competição ou colocar em risco a execução dos compromissos assumidos,
observadas as normas gerais de proteção à ordem econômica e, especialmente, o artigo 7° da Lei
n.º 9.472, de 1997.
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Art. 41. A transformação do tipo societário e a modificação da denominação social das
prestadoras de SCM e de suas sócias diretas e indiretas, deverão ser comunicadas à Agência, no
prazo de vinte dias, após o registro do ato no órgão competente.
Art. 42. Os acordos de sócios, que regulam as transferências de quotas e ações, bem
como o exercício do direito de voto, das prestadoras de SCM e os de suas sócias diretas e indiretas,
deverão ser encaminhados à Agência em até quinze dias, após o registro no órgão competente.

TÍTULO IV
Da Prestação do Serviço
CAPÍTULO I
Das Condições Gerais
Art. 43. A prestadora é responsável, perante o assinante e a Anatel, pela exploração e
execução do serviço.
§ 1º A prestadora será integralmente responsável pela exploração e execução do serviço
perante o assinante, inclusive quanto ao correto funcionamento da rede de suporte ao serviço,
mesmo que esta seja de propriedade de terceiros, sendo-lhe garantido, neste caso, direito de
regresso.
§ 2º A responsabilidade da prestadora perante a Agência compreenderá igualmente o
correto funcionamento da rede de suporte à prestação do serviço, inclusive nos casos em que esta
seja de propriedade de terceiros.
Art. 44. O SCM pode ser prestado a pessoas naturais e jurídicas.
Art. 45. O serviço deve ser prestado em condições não discriminatórias a todos os
assinantes localizados na área de prestação especificada no termo de autorização.
Art. 46. Devem constar do contrato de prestação do serviço com o assinante:
I - os direitos e deveres da prestadora, constantes do Capítulo III deste Título;
II - os direitos e deveres dos assinantes, constantes do Capítulo IV deste Título;
III - o número do Centro de Atendimento ao Assinante, bem como o endereço eletrônico
da prestadora na Internet, onde o usuário possa encontrar informações sobre o serviço, inclusive
especificações para conexão de terminais de telecomunicações a redes de suporte;
IV – o endereço da Anatel, bem como o endereço eletrônico de sua biblioteca, onde as
pessoas poderão encontrar cópia integral deste Regulamento;
V – o telefone da Central de Atendimento da Anatel;
VI - os parâmetros de qualidade do serviço, constantes do Capítulo II deste Título.
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CAPÍTULO II
Dos Parâmetros de Qualidade
Art. 47. São parâmetros de qualidade para o SCM, sem prejuízo de outros que venham a
ser definidos pela Anatel:
I - fornecimento de sinais respeitando as características estabelecidas na regulamentação;
II - disponibilidade do serviço nos índices contratados;
III - emissão de sinais eletromagnéticos nos níveis estabelecidos em regulamentação;
IV - divulgação de informações aos seus assinantes, de forma inequívoca, ampla e com
antecedência razoável, quanto a alterações de preços e condições de fruição do serviço;
V - rapidez no atendimento às solicitações e reclamações dos assinantes;
VI - número de reclamações contra a prestadora;
VII – fornecimento das informações necessárias à obtenção dos indicadores de qualidade
do serviço, de planta, bem como os econômico- financeiros, de forma a possibilitar a avaliação da
qualidade na prestação do serviço.

CAPÍTULO III
Dos Direitos e Obrigações da Prestadora
Art. 48. Constituem direitos da prestadora, além dos previstos na Lei n.º 9.472, de 1997,
na regulamentação pertinente e os discriminados no termo de autorização para prestação do
serviço:
I - empregar equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam;
II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço.
§ 1º A prestadora, em qualquer caso, continuará responsável perante a Anatel e os
assinantes pela prestação e execução do serviço.
§ 2º As relações entre a prestadora e os terceiros serão regidas pelo direito privado, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a Anatel.
Art. 49. Quando uma prestadora contratar a utilização de recursos integrantes da rede de
outra prestadora de SCM ou de prestadoras de qualquer outro serviço de telecomunicação de
interesse coletivo para a constituição de sua própria rede, caracterizar-se-á a situação de
exploração industrial.
Parágrafo único. Os recursos contratados em regime de exploração industrial serão
considerados parte da rede da prestadora contratante.
Art. 50. É vedado à prestadora condicionar a oferta do SCM à aquisição de qualquer outro
serviço ou facilidade, oferecido por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas ou
controladoras, ou condicionar vantagens ao assinante à compra de outras aplicações ou de serviços
adicionais ao SCM, ainda que prestados por terceiros.
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Parágrafo único. A prestadora poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar
promoções, reduções sazonais e reduções em períodos de baixa demanda, entre outras, desde que o
faça de forma não discriminatória e segundo critérios objetivos.
Art. 51. A prestadora deve manter um centro de atendimento telefônico para seus
assinantes, com discagem direta gratuita durante vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.
Art. 52. A prestadora não pode impedir, por contrato ou por qualquer outro meio, que o
assinante seja servido por outras redes ou serviços de telecomunicações.
Art. 53. Face a reclamações e dúvidas dos assinantes a prestadora deve fornecer imediato
esclarecimento e sanar o problema com a maior brevidade possível.
Parágrafo único. O acúmulo de reclamações da mesma natureza por parte de diferentes
assinantes poderá ser objeto de diligência da Anatel.
Art. 54. Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a prestadora deve
descontar da assinatura o valor proporcional ao número de horas ou fração superior a trinta
minutos.
§ 1º A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de manutenção,
ampliação da rede ou similares deverá ser amplamente comunicada aos assinantes que serão
afetados, com antecedência mínima de uma semana, devendo os mesmos terem um desconto na
assinatura à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia ou fração superior a quatro horas.
§ 2º A interrupção ou degradação do serviço por mais de três dias consecutivos e que
atinja mais de dez por cento dos assinantes deverá ser comunicada à Anatel com uma exposição
dos motivos que a provocaram e as ações desenvolvidas para a normalização do serviço e para a
prevenção de novas interrupções.
§ 3º A prestadora não será obrigada a efetuar o desconto se a interrupção ou degradação
do serviço ocorrer por motivos de caso fortuito ou de força maior, cabendo-lhe o ônus da prova.
Art. 55. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as prestadoras de SCM têm a
obrigação de:
I - não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na área de
prestação do serviço, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos em que a pessoa se
encontrar em área geográfica ainda não atendida pela rede, conforme cronograma de implantação
constante do termo de autorização;
II – tornar disponíveis ao assinante, com antecedência razoável, informações relativas a
preços, condições de fruição do serviço, bem como suas alterações;
III - descontar do valor da assinatura o equivalente ao número de horas ou fração superior
a trinta minutos de serviço interrompido ou degradado em relação ao total médio de horas da
capacidade contratada;
IV – tornar disponíveis ao assinante informações sobre características e especificações
técnicas dos terminais, necessárias à conexão dos mesmos à sua rede, sendo- lhe vedada a recusa a
conectar equipamentos sem justificativa técnica comprovada;
V - prestar esclarecimentos ao assinante, de pronto e livre de ônus, face a suas
reclamações relativas à fruição dos serviços;
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VI - observar os parâmetros de qualidade estabelecidos na regulamentação e no contrato
celebrado com o assinante, pertinentes à prestação do serviço e à operação da rede;
VII - observar as leis e normas técnicas relativas à construção e utilização de infraestruturas;
VIII - prestar à Anatel, sempre que solicitado, informações técnico-operacionais ou
econômicas, em particular as relativas ao número de assinantes e à área de cobertura e aos valores
aferidos pela prestadora em relação aos parâmetros indicadores de qualidade, bem como franquear
aos representantes da Anatel o acesso à suas instalações ou à documentação quando solicitado;
IX - manter atualizados, junto à Anatel, os dados cadastrais de endereço, identificação dos
diretores e responsáveis e composição acionária quando for o caso;
X - manter as condições subjetivas, aferidas pela Anatel, durante todo o período de
exploração do serviço.

Art. 56. Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada sobre abuso de
preço, imposição de condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou práticas
tendentes a eliminar deslealmente a competição, a Anatel poderá, após análise, determinar a
implementação das medidas cabíveis, sem prejuízo de o reclamante representar o caso perante
outros órgãos governamentais competentes.
Art. 57. A prestadora observará o dever de zelar estritamente pelo sigilo inerente aos
serviços de telecomunicações e pela confidencialidade quanto aos dados e informações do
assinante, empregando todos os meios e tecnologia necessárias para assegurar este direito dos
usuários.
Parágrafo único. A prestadora tornará disponíveis os dados referentes à suspensão de
sigilo de telecomunicações para a autoridade judiciária ou legalmente investida desses poderes que
determinar a suspensão de sigilo.
Art. 58. Na contratação de serviços e na aquisição de equipamentos e materiais
vinculados ao SCM, a prestadora 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.
Parágrafo único. 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 n.º 155 da
Anatel, de 5 de agosto de 1999.
CAPÍTULO IV
Dos Direitos e Deveres dos Assinantes
Art. 59. O assinante do SCM têm direito, sem prejuízo do disposto na legislação
aplicável:
I - de acesso ao serviço, mediante contratação junto a uma prestadora;
II - à liberdade de escolha da prestadora;
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III - ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do
serviço;
IV - à informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias
aplicações, facilidades adicionais contratadas e respectivos preços;
V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e
condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
VI - ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do
serviço que lhe atinja direta ou indiretamente;
VII - ao cancelamento ou interrupção do serviço prestado, a qualquer tempo e sem ônus
adicional;
VIII - a não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito
diretamente decorrente de sua utilização ou por descumprimento de deveres constantes do artigo 4º
da Lei n.º 9.472, de 1997;
IX - ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;
X – ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus
dados pessoais pela prestadora;
XI - de resposta eficiente e pronta às suas reclamações, pela prestadora;
XII - ao encaminhamento de reclamações ou representações contra a prestadora, junto à
Anatel ou aos organismos de defesa do consumidor;
XIII - à reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;
XIV - à substituição do seu código de acesso, se for o caso, nos termos da
regulamentação;
XV - a não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não sejam de
seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição, salvo diante de
questão de ordem técnica, para recebimento do serviço, nos termos da regulamentação;
XVI - a ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a
partir da purgação da mora, ou de acordo celebrado com a prestadora, com a imediata exclusão de
informação de inadimplência sobre ele anotada;
XVII - a ter bloqueado, temporária ou permanentemente, parcial ou totalmente, o acesso a
comodidades ou utilidades solicitadas;
XVIII - à continuidade do serviço pelo prazo contratual;
XIX - ao recebimento de documento de cobrança com discriminação dos valores
cobrados.
Art. 60. Constituem deveres dos assinantes:
I - utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de telecomunicações;
II - preservar os bens da prestadora e aqueles voltados à utilização do público em geral;
III - efetuar o pagamento referente à prestação do serviço, observadas as disposições deste
Regulamento;
IV - providenciar local adequado e infra-estrutura necessários à correta instalação e
funcionamento de equipamentos da prestadora, quando for o caso;
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V - somente conectar à rede da prestadora, terminais que possuam certificação expedida
ou aceita pela Anatel.
CAPÍTULO V
Dos Serviços Públicos e de Emergência
Art. 61. As prestadoras de SCM deverão, nos termos do Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, atender com prioridade o Presidente da República, seus representantes
protocolares, sua comitiva e pessoal de apoio, bem como os Chefes de Estado estrangeiros, quando
em visitas ou deslocamentos oficiais pelo território brasileiro, tornando disponíveis os meios
necessários para a adequada comunicação destas autoridades.
Art. 62. É dever das prestadoras de SCM assegurar o acesso gratuito dos seus assinantes
aos serviços de emergência, na forma da regulamentação.
Art. 63. É dever das prestadoras de SCM colocar a disposição das autoridades e dos
agentes da defesa civil, nos casos de calamidade pública, todos os meios, sistemas e
disponibilidades que lhe forem solicitados com vista a dar- lhes suporte ou a amparar as populações
atingidas, na forma da regulamentação.

TÍTULO V
Das Sanções Administrativas
Art. 64. A prestadora de SCM fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as
disposições legais e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas da
gestão, permitindo o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.
Art. 65. O descumprimento de disposições legais e regulamentares, bem como de
condições ou de compromissos associados à autorização, sujeitará a prestadora às sanções
previstas na regulamentação.
TÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 66. Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço com as características
do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), em especial
o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e
terminado nas redes do STFC.
Art. 67. Na prestação do SCM é permitido o fornecimento de sinais de vídeo e áudio, de
forma eventual, mediante contrato ou pagamento por evento.
Art. 68. As autorizações para prestação de Serviço Limitado Especializado nas
submodalidades de Rede Especializado e Circuito Especializado, bem como as autorizações do
Serviço de Rede de Transporte de Telecomunicações, compreendendo o Serviço por Linha
Dedicada, o Serviço de Rede Comutada por Pacote e o Serviço de Rede Comutada por Circuito,
todos de interesse coletivo, poderão ser adaptadas ao regime regulatório do SCM, desde que
atendidas pelas empresas interessadas as condições objetivas e subjetivas estabelecidas neste
Regulamento.
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§ 1º Visando à adaptação de que trata o caput, as prestadoras deverão encaminhar à
Agência requerimento que ateste sua opção, acompanhado de declaração que assegure a
manutenção das condições subjetivas e objetivas exigidas para obtenção da respectiva autorização
para exploração do SCM.
§ 2º A adaptação de que trata o caput será efetuada assegurando, se for o caso, o direito
de uso de radiofreqüência pelo prazo remanescente do antigo instrumento de autorização, mantida
a possibilidade de prorrogação.
§ 3º A área de prestação do termo de autorização do SCM será idêntica à área de
prestação do instrumento substituído.
Art. 69. A Anatel atuará para solucionar os casos omissos e divergências decorrentes da
interpretação e aplicação deste Regulamento.
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ANEXO I
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO
Art. 1º Quando do requerimento de autorização para exploração do SCM, a pretendente
deve apresentar a seguinte documentação:
I - Habilitação jurídica:
a) qualificação da pretendente, indicando a sua razão social e o nome fantasia quando
aplicável, número de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas e o endereço;
b) qualificação dos diretores ou responsáveis, indicando o nome, registro no cadastro de
pessoas físicas e o número de registro geral emitido pela Secretaria de Segurança Pública ou
equivalente, endereço, profissão e cargo ocupado na empresa;
c) ato constitutivo e suas alterações vigentes, ou sua consolidação, devidamente
registrados ou arquivados na repartição competente;
d) no caso de sociedade por ações, a composição acionária do controle societário e os
documentos de eleição de seus administradores, exigência também necessária quando se tratar de
sociedade que designe sua diretoria nos moldes das sociedades por ações;
e) declaração de que não é autorizada a prestar a mesma modalidade de serviço, na
mesma área.
II - Qualificação técnica:
a) registro e quitação da pretendente no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
(CREA) do local de sua sede, conforme Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
b) declaração do representante legal da pretendente ou atestado emitido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho da atividade
pertinente, bem como a existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do
objeto da autorização.
III - Qualificação econômico- financeira:
a) declaração de que a empresa está em boa situação financeira e que não existe contra ela
pedido de falência ou concordata expedida.
IV - Regularidade fiscal:
a) prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e, se houver, municipal,
relativo à sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da
autorização;
c) prova da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da
pretendente, ou outra equivalente, na forma da lei;
d) prova da regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.
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ANEXO II
DO PROJETO BÁSICO
Art. 1º O Projeto Básico, elaborado pela pretendente, e que fará parte do termo de
autorização, deve conter pelo menos as seguintes informações:
I - caracterização da área de prestação de serviço, relacionando as localidades geográficas
abrangidas e a Unidade da Federação;
II – âmbito da prestação;
III - radiofreqüências pretendidas e a respectiva polarização, quando for o caso;
IV – pontos de interconexão previstos;
V - descrição geral do sistema pretendido, incluindo:
a) a indicação dos principais pontos de presença;
b) descrição sistêmica indicando os principais blocos constituintes do sistema e suas
funções, com diagrama ilustrativo simplificado;
c) descrição operacional.
VI – cronograma de implantação da rede.
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ANEXO III
DO PROJETO DE INSTALAÇÃO
Art. 1º O Projeto de Instalação deve conter pelo menos as seguintes informações:
I - endereço das principais estações;
II - plantas em escala adequada indicando os limites da área de prestação de serviço e a
posição da principais estações;
III - especificações para a conexão de unidades de assinantes à rede de suporte;
IV - autorização da prefeitura para construção do sistema, quando necessário;
V - descrição sistêmica indicando os principais blocos constituintes do sistema e suas
funções, com diagrama ilustrativo simplificado;
VI - descrição das facilidades pretendidas de gerenciamento do sistema, do serviço e dos
assinantes;
VII - capacidade pretendida do sistema em termos de número de canais e largura de banda
ou taxa de transmissão;
VIII - padrões de modulação, compressão e codificação pretendidos;
IX - descrição dos possíveis tipos de unidades de assinantes, suas respectivas funções e
características macroscópicas;
X - parâmetros de qualidade pretendidos;
XI - aplicações e respectivas formas de oferta do serviço aos assinantes;
XII - dimensão estimada do mercado potencial para serviço, bem como a penetração
pretendida e as possibilidades mercadológicas resultantes;
XIII - prazo proposto para o início da exploração comercial do serviço, que não poderá
ser superior ao disposto no artigo 23 deste Regulamento.
XIV – alterações introduzidas em relação ao Projeto Básico.
§ 1º Para o disposto no inciso XIV, as alterações efetuadas entre o Projeto Básico e o
Projeto de Instalação, bem como alterações posteriores no Projeto de Instalação, devem respeitar
as características mínimas estabelecidas no termo de autorização, bem como neste e demais
regulamentos aplicáveis.
§ 2º A Anatel poderá eximir a prestadora da apresentação de parte dos itens relacionados
no caput, bem como poderá solicitar a inclusão de outras informações.
Art. 2º O resumo do Projeto de Ins talação, ao ser apresentado à Anatel, deve ser
acompanhado de:
I - solicitação de análise de Projeto de Instalação;
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II - anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao projeto, assinado pelo
engenheiro responsável pelo mesmo; e
III - declaração do engenheiro responsável com subscrição do representante legal da
prestadora atestando que a instalação proposta atende aos regulamentos e normas aplicáveis.

18

ANEXO IV
DO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA
FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÃO

Art. 1º O requerimento de emissão de Licença para Funcionamento deve ser instruído por:
I - declaração de profissional habilitado responsável pela instalação de que esta foi
executada de acordo com o Projeto de Instalação, os regulamentos e as normas técnicas aplicáveis,
acompanhada da respectiva ART, com subscrição do representante legal da prestadora;
II - laudo de vistoria das instalações, elaborado por órgãos de fiscalização da Anatel ou
por responsável técnico, acompanhado da respectiva ART;
III - contrato de compartilhamento de infra-estrutura devidamente homologado, se for o
caso.
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ANEXO V
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIAS DE AUTORIZAÇÃO E MODIFICAÇÕES SOCIETÁRIAS
Art. 1º Em se tratando de transferência de autorização, o requerimento, firmado em
conjunto pela entidade cedente e pela cessionária, deve estar acompanhado da seguinte
documentação relativa à entidade cessionária:
I - atos constitutivos e alterações, devidamente registrados na repartição competente;
II - relação dos acionistas indicando o número, o tipo e o valor de cada ação, bem como o
CPF ou CGC/CNPJ, dos sócios, assim como Ata da Assembléia de eleição dos dirigentes, no caso
de sociedade por ações;
III - comprovação de residência dos sócios detentores da maioria das quotas ou ações com
direito a voto, se pessoas naturais;
IV - documentação comprobatória da regularidade fiscal, da qualificação técnica e
econômico- financeira.
Art. 2º Em caso de transferênc ia de controle, além do previsto no art. 1º deste Anexo, a
cessionária deve instruir seu requerimento com minuta da alteração contratual, contendo as
operações das transferências ou de substituição dos Dirigentes ou Conselheiros pretendidas, no
caso de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou Ata da Assembléia Geral que tenha
decidido pelas transferências ou pela substituição de Dirigentes ou Conselheiros, em se tratando de
sociedade por ações.
Art. 3º Nos casos de cisão, fusão e incorporação os requerimentos devem ser instruídos
com os seguintes documentos:
I - minuta dos atos constitutivos da nova entidade e a alteração dos atos constitutivos da
postulante, no caso de cisão ou a minuta da reestruturação dos atos da pretendente, em se tratando
da fusão e incorporação;
II - Ata da Assembléia Geral que aprovou a realização da operação, pleiteada, com
eleição dos novos dirigentes, se for o caso, bem como a relação dos acionistas, com o
CPF/CGC/CNPJ, indicando o número, o tipo e o valor de cada ação, se envolver entidade
constituída ou a ser constituída sob a forma de sociedade de ações.
Art. 4º No caso de modificações societárias que não impliquem em transferência de
controle, a entidade deve encaminhar à Agência o comprovante da data de efetivação das
transferências de quotas/ações/aumento do capital, bem como a relação dos novos sócios com o
correspondente CPF/CGC/CNPJ, quando for o caso, observando-se as exigências relativas a sócio
pessoa jurídica.
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RESOLUÇÃO No 477, DE 7 DE AGOSTO DE 2007

Aprova o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal SMP.

O
CONSELHO
DIRETOR
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n o
9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei n o 9.472 – Lei Geral de
Telecomunicações - LGT, de 16 de julho de 1997, que estabelece que os serviços de
telecomunicações são organizados com base no princípio da livre, ampla e justa competição entre
todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os
efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica;
CONSIDERANDO o disposto no art. 19 da LGT, que atribui à Agência a
competência de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras e, especialmente, exercer o poder normativo
relativamente às telecomunicações;
CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da LGT, segundo o qual a disciplina da
exploração dos serviços no regime privado tem por objetivo viabilizar o cumprimento das leis, em
especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos consumidores;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública no
642, de 15 de setembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2005;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 444, de 27 de julho de
2007;
CONSIDERANDO o constante nos autos do processo no 53500.007889/2005,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal – SMP, na forma do
Anexo a esta Resolução.
Art. 2º O Anexo a esta Resolução entra em vigor 6 (seis) meses após a publicação
desta Resolução.
Parágrafo único. Revogar, na mesma data prevista no caput, a Resolução no 316, de
27 de setembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 1º de outubro de 2002, e a
Resolução no 354, de 18 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
dezembro de 2003.
200790113429

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

200790113429

ANEXO À RESOLUÇÃO No 477, DE 7 DE AGOSTO DE 2007
REGULAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo I
Da Abrangência e Objetivo
Art. 1º A prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP é regida pela Lei n.º 9.472, de 16 de julho
de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, por este Regulamento, por outros Regulamentos
e Normas aplicáveis ao serviço, pelos Termos de Autorização expedidos pela Anatel às
prestadoras e, particularmente, pelos seguintes instrumentos:
I - Plano Geral de Outorgas PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 2 de abril de 1998;
II - Decreto n.º 2.617, de 5 de junho de 1998, que dispõe sobre a composição do capital social de
empresas prestadoras de serviços de telecomunicações;
III - Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73 da Anatel,
de 25 de novembro de 1998;
IV - Resolução n.º 227, da Anatel, de 26 de junho de 2000, que destina faixas de radiofreqüência
para implantação de sistemas de telecomunicações móveis terrestres;
V - Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 410 da Anatel, de 11 de
julho de 2005;
VI - Regulamento de Numeração, aprovado pela Resolução n.º 83 da Anatel, de 30 de dezembro
de 1998;
VII - Regulamento para Arrecadação de Receitas do Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações FISTEL, aprovado pela Resolução n.º 255 da Anatel, de 29 de março de
2001;
VIII - Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e de Uso de Radiofreqüência, aprovado pela Resolução n.º 65 da Anatel, de
29 de outubro de 1998;
IX - Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 101 da Anatel, de 4
de fevereiro de 1999;
X - Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações,
aprovado pela Resolução n.º 242 da Anatel, de 30 de novembro de 2000;
XI - Norma n.º 4/99 Anatel, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação dos atos de
que tratam o art. 54 da Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994, e os §§ 1º e 2º, do art. 7º, da Lei n.º
9.472, de 16 de julho de 1997, por intermédio da Anatel para apreciação do CADE, aprovada
pela Resolução n.º 76 da Anatel, de 16 de dezembro de 1998;
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XII - Norma n.º 7/99 Anatel, que dispõe sobre os procedimentos administrativos para apuração e
repressão das infrações da ordem econômica e para o controle dos atos e contratos no setor de
telecomunicações, aprovada pela Resolução n.º 195 da Anatel, de 7 de dezembro de 1999;
XIII - Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra-estrutura entre os Setores de
Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta n.º 1, de 24
de novembro de 1999 da Anatel, Aneel e ANP;
XIV - Regulamento de Administração de Recursos de Numeração, aprovado pela Resolução n.º
84 da Anatel, de 30 de dezembro de 1998;
XV - Lei n.º 9.998, de 17 de agosto de 2000, que institui o Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações;
XVI - Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
Art. 2º Este regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de prestação e fruição do
SMP.
Capítulo II
Das Definições
Art. 3º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições:
I - Adicional por Chamada - AD: valor fixo cobrado pela Prestadora de SMP, por chamada
recebida ou originada, quando o Usuário estiver localizado fora de sua Área de Mobilidade;
II - Área de Cobertura: área geográfica em que uma Estação Móvel pode ser atendida pelo
equipamento rádio de uma Estação Rádio Base do SMP;
III - Área de Mobilidade: área geográfica definida no Plano de Serviço, cujos limites não podem
ser inferiores ao de uma Área de Registro, que serve de referência para cobrança do AD;
IV - Área de Prestação: área geográfica, composta por um conjunto de Áreas de Registro,
delimitada no Termo de Autorização, na qual a Prestadora de SMP está autorizada a explorar o
serviço;
V - Área de Registro - AR: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o
SMP, tendo o mesmo limite geográfico de uma Área de Tarifação, onde a Estação Móvel do
SMP é registrada;
VI - Área de Serviço da Prestadora: conjunto de Áreas de Cobertura de uma mesma Prestadora
de SMP;
VII - Área de Tarifação - AT: área especifica, geograficamente contínua, formada por um
conjunto de municípios, agrupados segundo critérios sócios-geoeconômicos, e contidos em uma
mesma Unidade da Federação, utilizada como base para a definição de sistemas de tarifação;
VIII - Assinatura: valor fixo mensal devido pelo Usuário por ter ao seu dispor o SMP nas
condições previstas no Plano de Serviço ao qual, por opção, está vinculado;
IX - Atendimento Pessoal: modalidade de acesso pessoal onde o Usuário é atendido
presencialmente por pessoa devidamente qualificada para receber, interagir, orientar, informar,
esclarecer e solucionar qualquer solicitação de Usuário;
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X - Ativação de Estação Móvel: procedimento que habilita uma Estação Móvel associada a um
Código de Acesso, a operar na rede de SMP;
XI – Centro de Atendimento: órgão da prestadora de SMP responsável por recebimento de
reclamações, solicitações de informações e de serviços ou atendimento a Usuários;
XII - Chamada a Cobrar: chamada que utiliza marcação especial fixada no Regulamento de
Numeração na qual a responsabilidade pelo pagamento do valor da chamada é do Usuário de
destino da chamada;
XIII - Código de Acesso: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos estabelecido em
Plano de Numeração, que permite a identificação de Usuário, de terminal de uso público ou de
serviço a ele vinculado;
XIV - Central de Comutação e Controle - CCC: conjunto de equipamentos destinado a controlar
a rede do SMP bem como a interconectar esta rede a qualquer rede de telecomunicações;
XV - Estação Móvel: estação de telecomunicações do SMP que pode operar quando em
movimento ou estacionada em lugar não especificado;
XVI - Estação Rádio Base - ERB: estação de radiocomunicações de base do SMP, usada para
radiocomunicação com Estações Móveis;
XVII - Habilitação: valor devido pelo Usuário em razão da Ativação de sua Estação Móvel;
XVIII - Inserção de Créditos: procedimento de Usuário de Planos Pré-Pagos de Serviço por meio
do qual ele demonstra junto à prestadora a aquisição de créditos e passa a poder utilizá-los em
suas chamadas;
XIX – Microrregião: conjunto de municípios com características sociais, demográficas e
econômicas similares, nos termos e critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE;
XX - Portabilidade de Código de Acesso: facilidade que possibilita ao usuário de serviço de
telecomunicações manter o Código de Acesso a ele designado, independentemente de prestadora
de serviço de telecomunicações ou de Área de Prestação do serviço;
XXI - Prestadora do SMP: entidade que detém autorização para prestar o SMP;
XXII - Projeto Técnico: projeto que contém parâmetros necessários à implantação do SMP,
como resultado das atividades de planejamento e engenharia realizadas;
XXIII - Rede de Telecomunicações: conjunto operacional contínuo de circuitos e equipamentos,
incluindo funções de transmissão, comutação, multiplexação ou quaisquer outras indispensáveis
à operação de serviço de telecomunicações;
XXIV - Reforçador de Sinais de SMP: equipamento destinado a operar em ambiente interno ou
fechado que amplifica, em baixa potência e sem translação de freqüência, os sinais recebidos de
todos ou de um conjunto específico de canais de radiofreqüência, de cada uma das subfaixas
destinadas ao SMP;
XXV - Repetidora do SMP: estação destinada a amplificar sinais de radiofreqüência recebidos de
canais específicos de uma determinada Estação Rádio Base, transmitidos para a Estação Móvel e
vice-versa;
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XXVI - Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC: serviço de telecomunicações que, por meio
de transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, utilizando processos de telefonia;
XXVII – Setor de Atendimento: estabelecimento, da própria prestadora ou credenciado desta,
onde o Usuário tem acesso pessoal a serviço, e informação do mesmo, oferecido pela prestadora;
XXVIII – Setor de Relacionamento: forma de Setor de Atendimento que possibilita ao
interessado ou Usuário, por meio de Atendimento Pessoal, o atendimento de pedidos de
informação, esclarecimento, entrega, mediante protocolo, de reclamações e solicitações de
serviço ou qualquer outra interação ligada ao serviço da Prestadora;
XXIX – Setor de Venda: forma de Setor de Atendimento que tem como atribuição principal a
venda de aparelhos e serviços;
XXX - Usuário: pessoa natural ou jurídica que se utiliza do SMP, independentemente de contrato
de prestação de serviço ou inscrição junto à prestadora;
XXXI - Usuário Visitante: Usuário que recebe ou origina chamada fora de sua Área de Registro;
XXXII - Valor de Comunicação: valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo, pela
realização de comunicação;
XXXIII - Valor de Comunicação 1 - VC1: valor devido pelo Usuário, por unidade de tempo,
pela realização de chamada destinada a Código de Acesso do STFC associado à área geográfica
interna à Área de Registro de origem da chamada.
Capítulo III
Das Características do SMP
Art. 4º Serviço Móvel Pessoal - SMP é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de
interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis e de Estações Móveis
para outras estações, observado o disposto neste Regulamento.
§1º O SMP é caracterizado por possibilitar a comunicação entre estações de uma mesma Área de
Registro do SMP ou acesso a redes de telecomunicações de interesse coletivo.
§2º O encaminhamento de chamadas de Longa Distância observará o disposto no Capítulo II do
Título V.
Art. 5º O SMP é prestado em regime privado e sua exploração e o direito ao uso das
radiofreqüências necessárias dependem de prévia autorização da Anatel.
TÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DOS
USUÁRIOS E DAS PRESTADORAS DO SMP
Capítulo I
Dos Direitos e Deveres do Usuário
Art. 6º Respeitadas as disposições constantes deste Regulamento bem como as disposições
constantes do Termo de Autorização, os Usuários do SMP têm direito a:
I - liberdade de escolha de sua prestadora;
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II - tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço e das
facilidades e comodidades adicionais;
III - informação adequada sobre condições de prestação do serviço, facilidades e comodidades
adicionais e seus preços;
IV - inviolabilidade e sigilo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações;
V - conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço que
lhe atinja;
VI - obter mediante solicitação, a suspensão do serviço prestado;
VII - não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese de débito diretamente
decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais ou de deveres
constantes do art. 4º da LGT;
VIII - prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;
IX - privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela
prestadora;
X - resposta eficiente e pronta, pela prestadora, às suas reclamações, solicitações de serviços,
pedidos de informação, consultas e correspondências;
XI - encaminhamento de reclamações ou representações contra a prestadora junto à Anatel,
outras entidades governamentais ou aos organismos de defesa do consumidor;
XII - reparação pelos danos causados pela violação dos seus direitos;
XIII - obter, gratuitamente, mediante solicitação, a não divulgação ou informação do seu Código
de Acesso para a estação de telecomunicações chamada, respeitadas as restrições técnicas;
XIV - não-divulgação de seu nome associado a seu Código de Acesso, salvo expressa
autorização;
XV - substituição do seu Código de Acesso, desde que haja viabilidade técnica, sendo facultado
à prestadora a cobrança pela alteração;
XVI - portabilidade de Código de Acesso, observadas as disposições da regulamentação;
XVII - manutenção, quando de seu interesse, do seu Código de Acesso quando a prestadora
promover mudança de padrões de tecnologia ou quando da mudança entre Planos de Serviços de
uma mesma prestadora;
XVIII - não ser obrigado a consumir serviços ou a adquirir bens ou equipamentos que não sejam
de seu interesse;
XIX - ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação dos serviços, a partir da
purgação da mora, nos termos previstos no art. 52;
XX - bloqueio da utilização de quaisquer comodidades ou facilidades não previstas no Plano de
Serviço ao qual está vinculado, bem como de serviços de valor adicionado, com a
correspondente redução no valor devido pelo Usuário, independentemente de prazo de carência
ou multa, ressalvados os débitos já constituídos junto à prestadora;
XXI - obter, gratuitamente, em até 24 horas da solicitação, a interceptação pela prestadora das
chamadas dirigidas ao antigo Código de Acesso do SMP e a informação de seu novo código do
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SMP, inclusive quando este for de outra prestadora do SMP, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da rescisão do contrato de prestação dos serviços;
XXII - livre escolha e opção do Plano de Serviço ao qual estará vinculado dentre os oferecidos
pela prestadora;
XXIII - transferência de titularidade de seu Contrato de Prestação do SMP;
XXIV – não recebimento de mensagem de cunho publicitário da prestadora em sua Estação
Móvel, salvo na hipótese de consentimento prévio.
Art. 7º. O Usuário do SMP, em todos os Planos de Serviço oferecidos pela prestadora, tem
direito ainda ao recebimento, sem ônus, de relatório detalhado dos serviços dele cobrados
incluindo, no mínimo, para cada chamada, as seguintes informações:
I - a Área de Registro de origem e Área de Registro ou localidade de destino da chamada;
II - o Código de Acesso chamado;
III - a data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada;
IV - a duração da chamada (hora, minuto e segundo);
V - valor da chamada, explicitando os casos de variação horária.
§1º O Usuário pode exigir da prestadora o relatório detalhado relativo aos 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a seu pedido.
§2º O Usuário pode requerer que lhe seja enviado periodicamente o relatório detalhado previsto
neste artigo com freqüência igual ou superior a um mês.
§3º Na hipótese do §1º, a prestadora deve tornar disponível ao Usuário, em até 48 (quarenta e
oito) horas, o relatório detalhado.
Art. 8º Constituem deveres dos Usuários do SMP:
I - levar ao conhecimento do Poder Público e da prestadora as irregularidades de que tenha
conhecimento referentes ao SMP;
II - utilizar adequadamente o SMP, respeitadas as limitações tecnológicas;
III - cumprir as obrigações fixadas no Contrato de Prestação do SMP, em especial efetuar
pontualmente o pagamento referente à prestação do serviço, observadas as disposições deste
Regulamento;
IV - somente fazer uso de Estação Móvel que possua certificação expedida ou aceita pela Anatel;
V - manter a Estação Móvel dentro das especificações técnicas segundo as quais foi certificada;
VI - indenizar a prestadora por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der causa, por
infringência de disposição legal, regulamentar ou contratual, independentemente de qualquer
outra sanção;
VII - comunicar imediatamente à sua prestadora:
a) o roubo, furto ou extravio de aparelhos;
b) a transferência de titularidade do aparelho;
c) qualquer alteração das informações cadastrais.
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Art. 9º Os direitos e deveres previstos neste Regulamento não excluem outros previstos na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, na regulamentação aplicável e nos contratos de prestação
firmados com os Usuários do SMP.
Capítulo II
Dos Direitos e Deveres da Prestadora
Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e
aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da
prestadora:
I - prestar serviço adequado na forma prevista na regulamentação;
II - apresentar à Anatel, na forma e periodicidade estabelecidas na regulamentação, todos os
dados e informações que lhe sejam solicitados, referentes ao serviço;
III - cumprir e fazer cumprir este Regulamento e as demais normas editadas pela Anatel;
IV - utilizar somente equipamentos cuja certificação seja expedida ou aceita pela Anatel;
V - somente ativar Estações Móveis com certificação expedida ou aceita pela Anatel;
VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às
instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros
contábeis, mantido o devido sigilo;
VII - informar, esclarecer e oferecer dados a todos os Usuários e pretendentes Usuários, sobre o
direito de livre opção e vinculação ao Plano Básico de Serviço;
VIII - ofertar, de forma não discriminatória, seus Planos Alternativos de Serviço;
IX - atender às solicitações de adesão de forma não discriminatória;
X - prover os pontos de interconexão nos termos exigidos na regulamentação;
XI - garantir aos Usuários a possibilidade de selecionar prestadora de STFC de Longa Distância
nas hipóteses e condições previstas na regulamentação;
XII - apresentar à Anatel todos os esclarecimentos e informações por ela solicitados;
XIII - dispensar tratamento isonômico em matéria de preços e condições de interconexão e de
uso de rede;
XIV - manter registros contábeis separados por serviços, caso explore mais de um serviço de
telecomunicações;
XV - observar em seus registros contábeis o Plano de Contas Padrão para os Serviços de
Telecomunicações editado pela Anatel;
XVI - publicar anualmente, independente do regime jurídico a que esteja sujeita, balanço e
demonstrações financeiras levantadas ao final de cada exercício social, observadas as
disposições da legislação vigente e da regulamentação da Anatel;
XVII – garantir que seu Usuário possa enviar e/ou receber mensagens para/de qualquer outra
prestadora de SMP;
XVIII – garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem
utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva e de fala, que funcionem
ininterruptamente, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, e atendam
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a todo território nacional, funcionando de forma integrada com todas as prestadoras de SMP e
STFC;
XIX – manter nas dependências dos Setores de Atendimento, em local visível e de fácil acesso
ao público em geral, quadro com resumo dos direitos dos Usuários, conforme definido pela
Anatel;
XX - manter cadastro atualizado de seus Usuários;
XXI - disponibilizar os endereços de todos os seus Setores de Atendimento e Setores de
Relacionamento pelo Centro de Atendimento e pela página da Prestadora na Internet;
XXII - manter, à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de natureza fiscal,
os quais englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de duração e valor
da chamada, bem como os dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco)
anos, em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c
art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.
Art. 11. A Prestadora deve informar o número do Plano de Serviço, conforme homologado pela
Anatel, sempre que solicitado pelo Usuário ou pela Anatel.
Parágrafo único. A Anatel poderá solicitar a informação descrita no caput por Usuário ou em
termos de quantidade de Usuários em cada Plano de Serviço.
Art. 12. A Prestadora do SMP deve fornecer a outras prestadoras de serviços de
telecomunicações, as informações sobre os Usuários, constantes de sua base cadastral e
necessárias à prestação de serviços.
§1º O direito previsto no caput deve ser exercido exclusivamente com a finalidade estabelecida
na regulamentação aplicável.
§2º A regulamentação pode estender o direito previsto no caput a terceiros legitimamente
interessados, que necessitem das informações para a realização de atividade vinculada, direta ou
indiretamente, ao serviço.
§3º Os contratos para fornecimento das informações têm caráter público, são firmados em bases
justas e razoáveis, devendo prever forma e periodicidade de atualização das informações e
devem ser reproduzidos, em condições isonômicas, a outros interessados.
§4º Em caso de cobrança pelo fornecimento das informações, deve-se levar em conta,
unicamente, o custo incorrido para sua efetivação, que pode ser acrescido, quando destinado à
divulgação de lista de Usuários, de margem que permita remuneração que não altere as
condições econômico-financeiras de prestação do serviço.
§5º A prestadora deve assegurar que todos aqueles que tiverem acesso às informações previstas
neste artigo observem as obrigações de sigilo nas hipóteses previstas neste Regulamento, em
especial aquelas previstas no art. 6º, incisos IX e XIV.
Art. 13. Sempre que formalmente requisitada, a Prestadora deve fornecer as informações
referidas no caput do art. 12 às autoridades legalmente investidas de poder requisitório.
Art. 14. A prestadora deve cumprir as metas de qualidade fixadas no Plano Geral de Metas de
Qualidade para o SMP (PGMQ-SMP), bem como nos respectivos Termos de Autorização.
§1º No caso de inspeção de desempenho e de qualidade do serviço e de atendimento, os recursos
humanos e técnicos para realização dos testes devem ser tornados disponíveis pela prestadora.
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§2º Os equipamentos da plataforma do SMP devem tornar disponíveis os dados técnicos na
forma prevista no PGMQ-SMP.
Art. 15. A prestadora deve receber reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação
dos Usuários e respondê-los ou solucioná-los nos prazos fixados no PGMQ-SMP.
§1º A prestadora deve manter à disposição da Anatel e do Usuário os registros das reclamações,
solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação por um período mínimo de
1 (um) ano após solução desses e, sempre que houver solicitação da Anatel ou do Usuário, tornar
disponível o acesso de seu registro, sem ônus para o interessado.
§2º A prestadora deve prestar informações à Anatel, no prazo por ela estipulado, não superior a 5
(cinco) dias úteis, sobre reclamações, solicitações de serviços e pedidos de informação dos
Usuários.
§3º Todas as reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação
apresentados pelo Usuário devem ser processados pela prestadora e receber um número de
protocolo numérico seqüencial a ser obrigatoriamente informado ao interessado para possibilitar
o acompanhamento de sua solução, inclusive por intermédio da Internet, do Centro de
Atendimento, do Setor de Relacionamento ou do Setor de Atendimento da Prestadora.
§4º O número de protocolo seqüencial mencionado no parágrafo anterior deverá ser informado
ao Usuário imediatamente após o atendimento pelo Centro de Atendimento da prestadora,
independentemente de saber o que o Usuário irá solicitar, seja pedido de informação,
reclamação, rescisão de contrato ou qualquer outra manifestação.
§5º A seqüência numérica do protocolo deve ser única na prestadora, adotada para todas as
reclamações, solicitações de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação, devendo ser
reiniciada a cada ano, trazendo a indicação do ano na sua composição.
§6º O número de protocolo numérico seqüencial deve ser obrigatoriamente enviado ao Usuário
via mensagem de texto.
§7º A mensagem de texto a que se refere o parágrafo anterior deve conter o número de protocolo
seqüencial, data e hora do registro e a classificação da postulação do Usuário como reclamação,
solicitação de serviço, pedido de rescisão ou pedido de informação.
§8º A prestadora deve manter gravação das chamadas efetuadas por Usuário ao Centro de
Atendimento pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses.
§9º A mensagem de texto a que se refere o parágrafo 6º deve ser enviada à Estação Móvel do
Usuário no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a postulação do Usuário.
§10 Nos casos de pedido de rescisão de contrato, o prazo estabelecido no parágrafo anterior será
de 12 (doze) horas.
§11 Quando o Usuário apresentar sua reclamação, solicitação de serviço, pedido de rescisão ou
pedido de informação pessoalmente no Setor de Relacionamento ou Setor de Atendimento da
Prestadora, deve ser entregue ao Usuário, adicionalmente à mensagem de texto prevista no
parágrafo 6º, o recibo contendo o número do protocolo numérico seqüencial.
§12 No caso do Usuário apresentar sua reclamação, solicitação de serviço, pedido de rescisão ou
pedido de informação:
a) via correspondência, a resposta ou solução da Prestadora deve ser informada via
correspondência;
9

b) via correio eletrônico, a resposta ou solução da Prestadora deve ser informada via correio
eletrônico;
c) pessoalmente, no Setor de Relacionamento ou Setor de Atendimento, a resposta deve ser
informada por um meio à escolha do Usuário;
§13 O Usuário tem direito de solicitar, a seu critério, que a resposta à sua solicitação seja
fornecida por meio de contato telefônico, mensagem eletrônica, Internet, mensagem de texto ou
correspondência por escrito, em substituição à forma de resposta prevista no parágrafo anterior.
§14 A resposta da prestadora às solicitações dos Usuários deverá ser sempre fundamentada.
§15 A prestadora deve providenciar os meios eletrônicos e sistemas necessários para o acesso da
Agência, sem ônus, em tempo real, a todos os registros relacionados às reclamações, solicitações
de serviços, pedidos de rescisão e pedidos de informação, na forma adequada à fiscalização da
prestação do serviço.
Art. 16. Constitui direito da prestadora explorar o SMP nos termos previstos neste Regulamento
pelo prazo em que se mantiver vigente a correspondente autorização de uso de radiofreqüência.
§1º A prestadora não tem direito adquirido à permanência das condições vigentes quando da
expedição da autorização ou do início das atividades, devendo observar os novos
condicionamentos impostos por lei e pela regulamentação.
§2º As normas concederão prazos suficientes para adaptação aos novos condicionamentos.
Art. 17. Constituem direitos da prestadora, sem prejuízo de outros decorrentes de disposições da
regulamentação vigente:
I - peticionar à Anatel denunciando práticas de concorrência desleal por parte de outras
prestadoras;
II - peticionar à Anatel denunciando a desobediência das normas legais e regulamentares em
vigor;
III - explorar industrialmente os meios afetos à prestação do serviço de forma não
discriminatória, observado o disposto nos arts. 154 e 155 da LGT, bem como as disposições
constantes da regulamentação;
IV - receber tratamento isonômico em matéria de preços, tarifas, condições de interconexão e de
uso de rede e acordos para atendimento de Usuários Visitantes;
V - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço, permanecendo, contudo, integralmente responsável junto à Anatel,
aos Usuários ou a terceiros, pelas obrigações contraídas decorrentes da celebração do Termo de
Autorização.
§1º Quando uma prestadora de serviço de telecomunicações contratar a utilização de recursos
integrantes da rede de outra prestadora, para constituição de sua rede de serviço, fica
caracterizada situação de exploração industrial.
§2º Os recursos contratados em regime de exploração industrial são considerados como parte da
rede da prestadora contratante, para fins de interconexão.
Art. 18. A prestadora deve comunicar ao público em geral e ao Usuário, quaisquer interrupções
na prestação do serviço, seus motivos e as providências adotadas para o restabelecimento dos
serviços.
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§1º A interrupção do serviço por falhas de rede, de qualquer tipo, que venham a afetar mais de
10% (dez por cento) do total de acessos de localidade deve ser informada, imediatamente, a
todas as demais prestadoras que possuam redes interconectadas à rede em falha e à Anatel.
§2º A informação de interrupção do serviço deve incluir, no mínimo, a descrição objetiva da
falha, localização, quantidade de acessos afetados, detalhes da interrupção, diagnóstico e ações
corretivas adotadas.
§3º Nos casos previsíveis, a interrupção deve ser comunicada aos Usuários afetados, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sob pena de configuração de violação dos direitos dos
Usuários previstos no art. 3º da LGT, e neste Regulamento.
Art. 19. A prestadora deve assegurar o acesso gratuito de todos os seus Usuários aos serviços
públicos de emergência fixados em regulamentação editada pela Anatel.
§1º A prestadora, em conjunto com as demais envolvidas na chamada, deve encaminhar as
chamadas de emergência aos serviços públicos de emergência situados no local mais próximo da
Estação Rádio Base de origem da chamada.
§2º A gratuidade se estende aos valores associados à condição de Usuário Visitante.
§3º Não será devido qualquer tipo de remuneração às prestadoras envolvidas nas chamadas
destinadas aos serviços públicos de emergência.
TÍTULO III
DAS REGRAS DE PRESTAÇÃO DO SMP
Capítulo I
Das Regras Aplicáveis a todos os Planos de Serviço
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 20. A prestação do SMP deve ser precedida da adesão, pelo Usuário, a um dos Planos de
Serviço ofertados pela prestadora.
Parágrafo único. Os Planos de Serviço somente podem ser ofertados aos Usuários se houver
garantias de imediata Ativação da Estação Móvel e sua utilização.
Art. 21. Com a adesão ao Plano de Serviço, considera-se firmado o Contrato de Prestação do
SMP, que tem as seguintes cláusulas obrigatórias:
I - a descrição do seu objeto;
II - as multas e outros encargos moratórios aplicáveis ao Usuário;
III - as sanções por má utilização do serviço e os recursos a que tem direito o Usuário;
IV - a descrição do sistema de atendimento ao Usuário e o modo de proceder em caso de
solicitações ou reclamações;
V - as hipóteses de rescisão do Contrato de Prestação do SMP e de suspensão dos serviços a
pedido ou por inadimplência do Usuário;
VI - a descrição do procedimento de contestação de débitos;
VII - as condições de alteração dos Códigos de Acesso;
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VIII - os Códigos de Acesso dos Centros de Atendimento da Prestadora;
IX - os critérios para reajuste dos preços, cuja periodicidade não pode ser inferior a 12 (doze)
meses.
§1º O Contrato de Prestação do SMP deve permanecer à disposição dos interessados para
consulta por meio da Internet e de outro meio de fácil e gratuito acesso.
§2º Os contratos de prestação de STFC nas modalidades Longa Distância Nacional e Longa
Distância Internacional são considerados celebrados com cada prestadora, por adesão, quando da
utilização dos respectivos serviços mediante a seleção de prestadora nas hipóteses previstas neste
regulamento.
Art. 22. Antes do início da prestação do serviço, a prestadora deve fornecer ao Usuário todas as
informações necessárias ao correto uso do serviço, incluindo:
I - cópia do Contrato de Prestação do SMP;
II - cópia do Plano de Serviço de opção do Usuário;
III - o Código de Acesso do Usuário;
IV - explicações sobre a forma de pagamento pela utilização do serviço;
V - Área de Registro à qual está associada a Estação Móvel do Usuário;
VI - explicações para o bom entendimento da conta de serviços.
Art. 23. O Contrato de Prestação do SMP pode ser rescindido:
I - a pedido do Usuário, a qualquer tempo;
II - por iniciativa da prestadora, ante o descumprimento comprovado, por parte do Usuário, das
obrigações contratuais ou regulamentares.
§1º A desativação da Estação Móvel do Usuário, decorrente da rescisão do Contrato de Prestação
do SMP deve ser efetivada pela prestadora em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
solicitação, sem ônus para o Usuário.
§2º A rescisão não prejudica a exigibilidade dos encargos decorrentes do Contrato de Prestação
do SMP.
§3º No caso de rescisão a pedido do Usuário, a prestadora deve informar imediatamente o
número seqüencial de protocolo, com data e hora, que comprove o pedido e efetuar a rescisão em
até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do pedido, independentemente da existência de
débitos.
§4º O número seqüencial de protocolo referido no parágrafo anterior deverá ser enviado ao
Usuário via mensagem de texto no prazo estabelecido no parágrafo 9º do artigo 15 contendo data
e hora da solicitação e informação de que o pedido de rescisão foi recebido pela prestadora e será
atendido em até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação, mediante desativação da Estação Móvel.
§5º A Prestadora deve permitir que o pedido de rescisão pelo Usuário do contrato do SMP possa
ser feito, de forma segura, por meio dos Setores de Relacionamento, dos Centros de
Atendimento, por correspondência registrada, por mensagem de texto a partir da Estação Móvel
do Usuário, pela Internet e por quaisquer outros meios por ela definidos.
§6º Quando o pedido de rescisão for feito pela Internet, a prestadora deve assegurar, por meio de
espaço reservado em sua página na Internet, com fácil acesso, a impressão da cópia dessa
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solicitação acompanhada de data, hora e respectivo número de protocolo seqüencial, bem como o
recebimento de extrato da solicitação por meio de mensagem de correio eletrônico.
§7º Quando o pedido de rescisão for feito no Setor de Relacionamento ou no Setor de
Atendimento, a confirmação do recebimento, adicionalmente à confirmação por meio de
mensagem de texto prevista no parágrafo 4º, deverá ser entregue imediatamente ao Usuário,
mediante recibo.
§8º Quando o pedido de rescisão for realizado por meio de correspondência registrada, a
confirmação de recebimento por escrito deverá ser enviada no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após o recebimento da correspondência pela Prestadora ou no próximo dia útil,
adicionalmente à confirmação por meio de mensagem de texto prevista no parágrafo 4º.
§9º A prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da solicitação de rescisão, assumindo o ônus de eventuais
encargos, inclusive perante as demais prestadoras de serviços de telecomunicações.
§10 A prestadora deve comunicar a rescisão do contrato às demais prestadoras de outras
modalidades, para suas providências, em até 24 (vinte e quatro) horas.
§11 Considera-se falta grave, punida nos termos da regulamentação, a retenção de qualquer
pedido de rescisão de contrato.
Art. 24. É obrigatório o atendimento pela prestadora de pessoa natural ou jurídica, que se
encontre em situação de inadimplência inclusive perante terceiros, no mínimo, mediante Planos
Alternativos de Serviço escolhidos pela Prestadora.
Art. 25. A prestação do SMP deve estar sempre associada a um Plano de Serviço, que deve
conter todas as regras que estabeleçam as condições para prestação do SMP, especialmente:
I - as facilidades e comodidades adicionais incluídas no plano;
II - a Área de Mobilidade;
III - a discriminação individualizada de todos os valores cobrados do Usuário;
IV - as hipóteses, prazos e índices de reajuste dos valores previstos no inciso anterior;
V - a variação dos Valores de Comunicação por horário;
VI - a forma e prazos de pagamento pela prestação do serviço, que pode ser antecipada;
VII - as condições e valores pela utilização da Estação Móvel fora da Área de Mobilidade ou na
condição de Usuário Visitante;
VIII - os requisitos e restrições relativos à Estação Móvel do Usuário;
IX - os prazos de carência para extinção ou alteração do plano pela prestadora.
§1º É vedada a estipulação de qualquer cobrança por chamadas não completadas.
§2º O Usuário não pode ser responsável pelo pagamento das chamadas a ele destinadas, salvo
Chamadas a Cobrar, franqueadas, bem como as chamadas previstas no §2º do art. 87.
§3º É vedado o bloqueio para originação de chamadas de longa distância nacional ou
internacional, salvo solicitação do Usuário.
§4º É vedada a estipulação de qualquer prazo de carência para mudança de plano pelo Usuário.
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Art. 26. A prestadora de SMP deverá submeter à Anatel, para homologação, todo e qualquer
Plano de Serviço a ser ofertado aos seus Usuários.
§1º A Anatel poderá solicitar à prestadora de SMP informações, modificações ou
esclarecimentos adicionais, considerados necessários à correspondente homologação.
§2º A Anatel deverá se pronunciar sobre qualquer Plano de Serviço no prazo de até 15 (quinze)
dias da data do respectivo recebimento; transcorrido esse prazo, sem manifestação contrária de
sua parte, o Plano de Serviço submetido a exame será considerado homologado.
§3º A prestadora de SMP deverá colocar o Plano de Serviço à disposição de seus Usuários, após
a manifestação formal da Anatel ou por decurso de prazo, conforme previsto no parágrafo
anterior.
§4º O disposto neste artigo aplica-se também à extinção ou alteração de Plano de Serviço.
Art. 27. A prestadora deve dar ampla divulgação de cada um de seus Planos de Serviço, na
localidade de sua comercialização, em pelo menos um jornal diário de grande circulação, com
antecedência de pelo menos 2 (dois) dias, dando conhecimento à Anatel desta divulgação em até
5 (cinco) dias úteis.
§1º Todos os Planos de Serviço da prestadora devem estar disponíveis em página na Internet e
outro meio de fácil acesso.
§2º O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de extinção ou alteração nos Planos de
Serviço bem como de fixação, reajustes ou concessão de descontos nos preços do serviço, de
facilidades ou de comodidades adicionais.
§3º Na hipótese de extinção ou alteração de um Plano de Serviço, além da providência prevista
neste artigo, a prestadora deve comunicar o fato aos Usuários afetados concedendo-lhes prazo
de, no mínimo, 6 (seis) meses para optarem por outro Plano de Serviço.
§4º A Anatel coibirá práticas anticompetitivas em quaisquer Planos de Serviço, podendo, de
ofício ou mediante representação, determinar à prestadora que justifique a regularidade do plano.
§5º A Anatel pode, a qualquer tempo, obrigar a prestadora a alterar os Planos de Serviço a ela
apresentados para adequá-los ao disposto neste Regulamento.
§6º Quando da adesão do Usuário, as promoções, descontos nos preços de serviço, facilidades ou
comodidades adicionais concedidos nos planos de serviço devem ser devidamente informadas
aos Usuários, incluindo, no mínimo:
I - o período de validade da oferta, explicitando-se sua data de início e término;
II - a qual Plano de Serviço do SMP a promoção está vinculada e quais são os valores
homologados pela Anatel para o respectivo Plano.
§7º No caso de Planos Pós-Pagos de Serviço, as informações do §6º deverão ser encaminhadas
aos Usuários por correspondência.
Art. 28. A prestadora deve oferecer reparação ao Usuário afetado por eventual descontinuidade
na exploração do serviço autorizado, desde que não seja por ele motivada, a qual deve ser
proporcional ao período em que se verificar a interrupção, na forma da regulamentação.
Art. 29. É vedado à prestadora condicionar a oferta do SMP ao consumo casado de qualquer
outro serviço ou facilidade, prestado por seu intermédio ou de suas coligadas, controladas ou
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controladora, ou oferecer vantagens ao Usuário em virtude da fruição de serviços adicionais ao
SMP, ainda que prestados por terceiros.
Art. 30. A Prestadora de SMP pode deixar de proceder à Ativação de Estação Móvel ou
suspender a prestação do SMP ao Usuário, mantidas todas as demais obrigações contratuais entre
as partes:
I - se for verificado qualquer desvio dos padrões e características técnicas da Estação Móvel
estabelecidos pela Anatel;
II - se o Usuário deixar de cumprir suas obrigações contratuais;
III - se o Usuário apresentar para Ativação modelo de Estação Móvel não certificado ou de
certificação não aceita pela Anatel;
IV - se o Usuário apresentar para Ativação modelo de Estação Móvel não compatível com os
padrões tecnológicos adotados pela prestadora.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no inciso IV às hipóteses em que a prestadora tenha
deliberado alterar seus padrões tecnológicos e encontre-se em fase transitória de substituição das
Estações Móveis de seus Usuários.
Art. 31. Deve ser oferecida pela prestadora ao Usuário a possibilidade de reencaminhamento das
chamadas para correio de voz.
§1º A cobrança da chamada reencaminhada só pode ser iniciada após o sinal de encaminhamento
para o correio de voz.
§2º O sinal de encaminhamento para o correio de voz é composto por:
a) mensagem padrão gravada: "Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens
e estará sujeita à cobrança após o sinal";
b) sinal audível no final da mensagem padrão gravada.
§3º Deve ser concedido um período de no mínimo 3 (três) segundos após o envio do sinal de
encaminhamento para o correio de voz, para que o Usuário chamador, não desejando que sua
chamada seja encaminhada para a caixa postal, desligue e fique isento de pagamento.
§4º É vedado à prestadora cobrar as mensagens que informam a indisponibilidade ou
esgotamento da capacidade de armazenamento do correio de voz.
§5º O tempo máximo para mensagens e sinais anteriores à recuperação de cada mensagem
armazenada no correio de voz é de 6 (seis) segundos.
§6º O encaminhamento para a caixa de mensagens não deve ser considerado como transferência
de chamada.
Art. 32. A oferta da facilidade de envio ou recebimento de mensagens deve:
I - garantir que o Usuário possa enviar e/ou receber mensagens para/de qualquer outra prestadora
de SMP;
II – possibilitar a entrega da mensagem a Usuário, em até 60 (sessenta) segundos, considerando o
estado da Estação Móvel do Usuário recebedor da mensagem;
III – possibilitar que a mensagem, não entregue no prazo estabelecido no inciso II, seja reenviada
continuamente, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, até ser recebida pelo Usuário;
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IV – garantir que, no caso de não entrega da mensagem após o prazo estabelecido no inciso III, o
Usuário que enviou a mensagem não seja cobrado.
Art. 33. As Chamadas a Cobrar terminadas no SMP devem observar as seguintes disposições:
§1º No faturamento das Chamadas a Cobrar, deverão ser considerados os seguintes limites:
a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
b) tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) segundos;
c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis as chamadas com duração superior a 6 (seis)
segundos.
§2º Nas Chamadas a Cobrar, é vedado à prestadora do Usuário recebedor cobrar valor superior
ao que seria devido caso a chamada tivesse sido originada por ele.
§3º No SMP prestado em Regiões Fronteiriças pode haver acordo entre as prestadoras para a
realização de Chamadas a Cobrar.
Art. 34. O Usuário adimplente pode requerer à prestadora a suspensão, sem ônus, da prestação
do serviço, uma única vez, a cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta)
dias e o máximo de 120 (cento e vinte) dias, mantendo seu código de acesso e a possibilidade de
restabelecimento da prestação do serviço na mesma Estação Móvel.
§1º A solicitação de suspensão de forma diversa da prevista neste artigo pode ter caráter oneroso.
§2º É vedada a cobrança de Assinatura ou qualquer outro valor referente à prestação de serviço,
no caso da suspensão prevista neste artigo.
§3º O Usuário tem direito de solicitar, a qualquer tempo, o restabelecimento do serviço prestado,
sendo vedada qualquer cobrança para o exercício deste direito.
§4º A prestadora tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a solicitação de suspensão
e de restabelecimento a que se refere este artigo.
Seção II
Dos preços cobrados dos Usuários
Art. 35. Os preços dos serviços são livres, devendo ser justos, equânimes e não discriminatórios,
podendo variar em função de características técnicas, de custos específicos e de comodidades e
facilidades ofertadas aos Usuários, observado o disposto no art. 57 do Regulamento dos Serviços
de Telecomunicações.
§1º A prestadora é responsável pela divulgação e esclarecimento ao público dos valores
praticados junto aos seus Usuários na prestação do SMP.
§2º A prestadora pode oferecer descontos nos preços ou outras vantagens ao Usuário, de forma
isonômica, vedada a redução de preços por critério subjetivo e observado o princípio da justa
competição.
§3º As chamadas de longa distância, nacional ou internacional, originadas ou terminadas na rede
da Prestadora de SMP, a cobrar ou não, estarão sujeitas às Normas e tarifas ou preços do STFC.
§4º É vedado à prestadora instituir a cobrança de qualquer valor de seus Usuários nas seguintes
hipóteses:
I - na originação de Chamadas a Cobrar;
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II - na originação de chamadas nas quais seja obrigatória a seleção de prestadora;
III - na originação de chamadas franqueadas.
§5º O disposto no §4º não exclui o direito da prestadora receber:
I - a remuneração pelo uso de sua rede;
II - a remuneração devida pela utilização da Estação Móvel fora de sua Área de Mobilidade.
Art. 36. Aplicam-se ao SMP as vedações de aumento arbitrário de preços e a repressão à prática
prejudicial à competição, bem como ao abuso do poder econômico, nos termos da legislação
própria.
Art. 37. Visando a preservação da justa equivalência entre a prestação do serviço e sua
remuneração, os preços dos serviços podem ser reajustados, observados os índices e
periodicidade previstos no contrato de Prestação do SMP.
Art. 38. Os valores correspondentes ao uso do SMP, efetuado por Usuário por meio de outra
prestadora, são a ele faturados pela prestadora à qual o Usuário está contratualmente vinculado,
segundo os critérios e valores previstos no Plano de Serviço de sua opção, conforme previsto no
art. 25, inciso VII.
Parágrafo único. Os critérios e valores previstos neste artigo podem ser diferenciados por
prestadora.
Art. 39. O Usuário poderá solicitar a comparação entre o valor gasto nos últimos três meses em
seu Plano de Serviço com relação ao valor do gasto que teria, nos respectivos meses, em outros
Planos de Serviço de sua Prestadora do SMP a qual se encontra vinculado.
Parágrafo único. Esta comparação será gratuita uma vez a cada seis meses, por meio de relatório
detalhado.
Seção III
Dos Prazos de Permanência
Art. 40. A prestadora do Serviço Móvel Pessoal poderá oferecer benefícios aos seus Usuários e,
em contrapartida, exigir que os mesmos permaneçam vinculados à prestadora por um prazo
mínimo.
§1º Os benefícios referidos no caput, os quais deverão ser objeto de instrumento próprio, firmado
entre a prestadora e o Usuário, poderão ser de dois tipos:
a) Aquisição de Estação Móvel, em que o preço cobrado pelo aparelho terá um valor abaixo do
que é praticado no mercado; ou
b) Pecuniário, em que a prestadora oferece vantagens ao Usuário, em forma de preços de público
mais acessíveis, durante todo o prazo de permanência.
§2º Os referidos benefícios poderão ser oferecidos de forma conjunta ou separadamente, a
critério dos contratantes.
§3º O benefício pecuniário deve ser oferecido também para Usuário que não adquire Estação
Móvel da prestadora.
§4º O instrumento a que se refere o §1º não se confunde com o Termo de Adesão a Plano de
Serviço aderido pelo Usuário, sendo de caráter comercial e será regido pelas regras previstas no
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Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990, devendo conter claramente os prazos dos
benefícios, bem como os valores, com a respectiva forma de correção.
§5º Caso o Usuário não se interesse por nenhum dos benefícios acima especificados oferecidos,
poderá optar pela adesão a qualquer Plano de Serviço, tendo como vantagem o fato de não ser a
ele imputada a necessidade de permanência mínima.
§6º Caso o Usuário não se interesse especificamente pelo benefício concedido para a aquisição
de Estação Móvel, poderá adquiri-la pelo preço de mercado.
§7º O Usuário pode se desvincular a qualquer momento do benefício oferecido pela prestadora.
§8º No caso de desistência dos benefícios por parte do Usuário antes do prazo final estabelecido
no instrumento contratual, poderá existir multa de rescisão, justa e razoável, devendo ser
proporcional ao tempo restante para o término desse prazo final, bem como ao valor do benefício
oferecido, salvo se a desistência for solicitada em razão de descumprimento de obrigação
contratual ou legal por parte da Prestadora cabendo à Prestadora o ônus da prova da nãoprocedência do alegado pelo Usuário.
§9º O tempo máximo para o Prazo de Permanência é de 12 (doze) meses.
§10 A informação sobre a permanência a que o Usuário estará submetido, caso opte pelo
benefício concedido pela prestadora, deverá estar explícita, de maneira clara e inequívoca, no
instrumento próprio firmado entre a prestadora e o Usuário.
§11 O instrumento contratual assinado deverá conter o número do Plano de Serviço aderido pelo
Usuário, conforme homologado pela Anatel.
Capítulo II
Dos Planos Pós-Pagos de Serviço
Seção I
Regras Gerais
Art. 41. A prestadora pode estabelecer Planos Pós-Pagos de Serviço, observado o disposto neste
Regulamento.
Art. 42. O documento de adesão do Usuário a Plano Pós-Pago de Serviço deve conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I - a descrição do seu objeto;
II - o Código de Acesso do Usuário;
III - o Plano de Serviço de opção do Usuário;
IV - os dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo:
a) nome completo;
b) número do documento de identidade;
c) número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, se o Usuário estiver incluído neste
cadastro;
d) endereço.
Art. 43. O valor, a forma de medição e os critérios de cobrança dos serviços prestados são
estabelecidos no Plano de Serviço de opção do Usuário.
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Art. 44. A entrega do documento de cobrança ao Usuário, constituído de demonstrativos e
faturas dos serviços prestados, deve ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes do seu vencimento.
§1º Os documentos de cobrança devem ser apresentados de maneira clara, explicativa e
indevassável discriminando o tipo e a quantidade de cada serviço prestado ao Usuário.
§2º A prestadora pode lançar no documento de cobrança, desde que de forma clara e explícita, os
valores devidos em função da exploração de serviços de valor adicionado, bem como de outras
comodidades ou facilidades relacionadas com o serviço autorizado.
§3º A inclusão, na cobrança, de qualquer valor devido que não decorra da prestação de serviços
de telecomunicações, depende de prévia autorização do Usuário.
§4º A qualquer tempo, o Usuário poderá requerer, sem ônus, outro documento de cobrança, que
contenha exclusivamente valores correspondentes à prestação do SMP.
§5º A prestadora deve oferecer ao Usuário no mínimo seis possíveis datas para efetuar seus
pagamentos mensais.
§6º Havendo concordância do Usuário, os demonstrativos e faturas do serviço de duas ou mais
Estações Móveis podem ser apresentados em um único documento de cobrança, agrupando seus
Códigos de Acesso.
Art. 45. A Prestadora deve apresentar ao Usuário a cobrança dos valores relativos aos serviços
prestados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da efetiva prestação do
serviço.
§1º A cobrança de serviço prestado em prazo superior ao estabelecido no caput deve ocorrer em
fatura separada, salvo manifestação em contrário por parte do Usuário, sem acréscimo de
encargos, e a forma de pagamento ser objeto de negociação prévia entre a prestadora e o
Usuário.
§2º Na negociação a que se refere o §1º, a prestadora deve ofertar a possibilidade de
parcelamento dos valores pelo número de meses correspondentes ao período de atraso na
apresentação da cobrança.
§3º O prazo para cobrança de chamada de outro serviço de telecomunicações em fatura do SMP
segue a norma do respectivo serviço.
§4º Para Usuários com Planos de Serviço de franquias em minutos, a cobrança referida no caput
deverá considerar os minutos não utilizados da franquia no período em que a chamada foi
realizada.
Art. 46. É admitido o faturamento conjunto dos serviços de telecomunicações executados por
outras prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo utilizados por Usuário
do SMP.
§1º As prestadoras de SMP que pactuarem acordos para faturamento conjunto são obrigadas a
estender as condições da avença de forma equivalente às demais interessadas.
§2º O disposto no parágrafo anterior se aplica ao faturamento conjunto de serviços de
telecomunicações distintos prestados por uma mesma prestadora.
Art. 47. A Prestadora de SMP deve permitir o pagamento parcial do débito, mediante
contestação.

19

Art. 48. O documento de cobrança deve permitir ao Usuário o pagamento da fatura em qualquer
dos locais indicados pela prestadora, que devem estar convenientemente distribuídos na
localidade.
Art. 49. As chamadas de SMP a cobrar podem ser faturadas em documento de cobrança de
terceiro, desde que o mesmo autorize.
Art. 50. O Usuário do SMP deverá receber aviso do não pagamento de débito, objeto de
documento de cobrança de prestação de serviço, de periodicidade regular.
Parágrafo único. Todos os avisos de cobrança devem alertar para a existência de débito vencido
e os prazos para suspensão parcial, suspensão total e cancelamento do serviço.
Art. 51. Havendo situação de inadimplência, a prestadora pode tomar as seguintes providências:
I - transcorridos 15 (quinze) dias do vencimento da conta de serviços: suspender parcialmente o
provimento do serviço, com bloqueio das chamadas originadas e das chamadas terminadas que
importem em débito para o Usuário;
II - transcorridos 30 (trinta) dias desde a suspensão parcial: suspender totalmente o provimento
do serviço, inabilitando-o a originar e receber chamadas;
III - transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias da suspensão total do provimento do serviço:
desativar definitivamente a Estação Móvel do Usuário e rescindir o Contrato de Prestação do
SMP.
§1º As providências previstas nos incisos I, II e III devem ser precedidas de aviso ao Usuário,
comunicando-o:
I - do direito de receber o relatório detalhado de serviços;
II - da possibilidade, forma e prazo para contestação do débito;
III - da sanção a que está sujeito na ausência de contestação.
§2º Quando da suspensão total do provimento do serviço é vedada a cobrança de assinatura ou
qualquer outro valor referente à prestação de serviço.
§3º É vedada a inclusão de registro de débito do Usuário em sistemas de proteção ao crédito
antes da rescisão do Contrato de Prestação do SMP prevista no inciso III deste artigo, podendo a
Prestadora, após rescindido o contrato de prestação de serviço, por inadimplência, incluir o
registro de débito em sistemas de proteção ao crédito, desde que notifique ao Usuário por escrito
com antecedência de 15 (quinze) dias.
§4º No caso de cobrança conjunta, as sanções somente podem atingir o provimento dos serviços
na modalidade e prestadora em que for constatada a inadimplência do Usuário, dando-se
continuidade normal à prestação das demais modalidades e prestações de serviço.
§5º O previsto no parágrafo anterior não se aplica quando o Usuário estiver inadimplente perante
a sua Prestadora de SMP.
§6º É direito do Usuário, durante o período de suspensão parcial do serviço, originar chamadas
que não importem em débitos para o Usuário, incluindo-se chamadas originadas a cobrar, e
aquelas destinadas aos serviços públicos de emergência previstos no art. 19.
Art. 52. Caso o Usuário inadimplente efetue o pagamento do débito antes da rescisão do
Contrato de Prestação do SMP a prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24
(vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito.
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Art. 53. O Usuário tem direito de, gratuitamente, requerer da sua prestadora informações quanto
a registros de inadimplência relativos a sua pessoa, bem como exigir dela a retificação dos
mesmos após o pagamento do débito e respectivos encargos.
Seção II
Do Plano Básico de Serviço
Art. 54. A prestadora deve estabelecer Plano Básico de Serviço, para pagamento após a prestação
do serviço mediante faturamento mensal.
§1º O plano previsto no caput deve ser uniforme para toda a Área de Prestação e de oferta
obrigatória a todos os interessados, ressalvada a hipótese do art. 24.
§2º Nenhum outro Plano de Serviço pode ser ofertado pela prestadora sem que esta tenha à
disposição o Plano Básico de Serviço.
Art. 55. O Plano Básico de Serviço deve conter, no mínimo, as seguintes características:
I - possibilitar comunicações telefônicas pela Estação Móvel do Usuário;
II - prazos de carência de 12 (doze) meses para alteração do plano pela prestadora;
III - no faturamento dos valores devidos pelo Usuário deverão ser considerados os seguintes
limites:
a) unidade de tempo de tarifação: 6 (seis) segundos;
b) tempo inicial de tarifação: 30 (trinta) segundos;
c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis as chamadas com duração superior a 3 (três)
segundos;
IV - a discriminação individualizada dos seguintes valores cobrados do Usuário:
a) Habilitação;
b) Assinatura;
c) Valor de Comunicação 1 - VC1;
d) Adicional por Chamada - AD;
V - periodicidade mensal nas cobranças, no mínimo;
VI - ausência de cláusula que estabeleça o valor máximo da conta mensal de serviços.
§1º É vedada a inclusão no Plano Básico de Serviço de cláusula que inclua tempo de utilização
cuja remuneração não obedeça ao disposto no inciso III e esteja incluída nos valores fixos
devidos pelo Usuário.
§2º O Valor de Comunicação para as chamadas destinadas a Usuários do SMP ou do SMC,
associados à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada, será fixado
livremente pela prestadora.
§3º Os valores mencionados no inciso IV podem variar dentro de uma mesma Área de Prestação
através da concessão de descontos de forma não discriminatória.
§4º Caso haja chamadas sucessivas com duração superior a 3 (três) segundos e inferior a 30
(trinta) segundos, efetuadas entre o mesmo Código de Acesso de origem e de destino, e o tempo
compreendido entre o final de uma chamada e o início da chamada seguinte for inferior ou igual
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a 120 (cento e vinte) segundos, os tempos das chamadas devem ser somados, considerando-se,
para aplicação do disposto no inciso III, o somatório do tempo das chamadas como sendo uma
única ligação.
Seção III
Dos Planos Pós-Pagos Alternativos de Serviço
Art. 56. A Autorizada pode estabelecer Planos Pós-Pagos Alternativos de Serviço, com estrutura,
critérios e valores diferentes do Plano Básico de Serviço, que devem se constituir em opção aos
seus Usuários ou pretendentes Usuários, vedada a discriminação de tratamento.
Parágrafo único. É facultado à prestadora, a qualquer tempo, deixar de comercializar Plano
Alternativo de Serviço, devendo observar, quanto aos contratos vigentes, as limitações previstas
no inciso IX do art. 25 e no §3º do art. 27.
Capítulo III
Dos Planos Pré-Pagos de Serviço
Seção I
Das Regras Gerais
Art. 57. A prestadora pode estabelecer Planos Pré-Pagos de Serviço, observado o disposto neste
Regulamento.
Parágrafo único. É vedado à prestadora recusar o atendimento de solicitações de adesão a seus
Planos Pré-Pagos de Serviço, mesmo nas hipóteses previstas no art. 24.
Art. 58. A adesão do Usuário a Plano Pré-pago de Serviço deve ser precedida de seu
cadastramento, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I - nome completo;
II - número do documento de identidade ou número do registro no cadastro do Ministério da
Fazenda, no caso de pessoa física;
III - número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica;
IV - endereço completo.
§1º O documento de adesão a Plano Pré-pago de Serviço deve conter, no mínimo:
a) a descrição do seu objeto;
b) o Código de Acesso do Usuário;
c) o Plano de Serviço de opção do Usuário;
d) os dados pessoais do Usuário incluindo, no mínimo, as informações do caput, comprovadas
por apresentação de originais ou cópia autenticada junto à prestadora.
§2º A prestadora deve entregar cópia do documento de adesão ao Usuário.
§3º O Usuário que se negar a atualizar seus dados cadastrais poderá ter seu serviço suspenso até
que a situação se regularize.
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Art. 59. Constitui direito do Usuário de Planos Pré-Pagos de Serviço utilizar os créditos
existentes junto a sua prestadora de SMP para remunerar a prestadora de Longa Distância por ele
selecionada, bem como para originar ou receber chamadas fora de sua Área de Registro.
§1º Caberá às prestadoras pactuar acordos para prover as soluções necessárias ao exercício do
direito previsto no caput.
§2º Os acordos previstos no parágrafo anterior devem prever remuneração específica devida à
Prestadora do SMP pelos custos operacionais relativos decorrentes da aplicação do caput.
§3º As prestadoras de SMP que pactuarem acordos previstos no §1º são obrigadas a estender as
condições da avença de forma equivalente às demais interessadas.
§4º O disposto no parágrafo anterior se aplica à utilização de créditos para custear serviços de
telecomunicações distintos prestados por uma mesma prestadora.
Art. 60. Os serviços de valor adicionado podem ser ofertados aos Usuários, a critério da
prestadora, em bases não discriminatórias.
Art. 61. Nos Planos Pré-Pagos de Serviço o pagamento deve ser realizado antecipadamente,
mediante a Inserção de Créditos pelo Usuário, que passa a poder utilizá-los em suas chamadas.
Art. 62. Os créditos podem estar sujeitos a prazo de validade.
§1º A prestadora pode oferecer créditos com qualquer prazo de validade desde que possibilite ao
Usuário a aquisição de créditos, de valores razoáveis, com o prazo igual ou superior a 90
(noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias.
§2º A Prestadora deve oferecer, no mínimo, em suas lojas próprias, créditos com validade de 90
(noventa) dias e 180 (cento e oitenta) dias.
§3º Sempre que o Usuário inserir novos créditos a saldo existente, a prestadora deverá revalidar a
totalidade do saldo de crédito resultante pelo maior prazo, entre o prazo dos novos créditos
inseridos e o prazo restante do crédito anterior.
§4º No caso de inserção de novos créditos, antes do prazo previsto para rescisão do contrato, os
créditos não utilizados e com prazo de validade expirado serão revalidados pelo mesmo prazo
dos novos créditos adquiridos.
§5º O Usuário deve ter à sua disposição recurso que lhe possibilite a verificação, em tempo real,
do crédito existente bem como do prazo de validade, de forma gratuita.
§6º O Usuário deve ser comunicado quando os créditos estiverem na iminência de acabar.
§7º A Prestadora deve disponibilizar em seu Centro de Atendimento opção de consulta ao saldo
de créditos do Usuário e respectivo prazo de validade, de forma gratuita, em todas as solicitações
do Usuário.
§8º Durante o prazo de validade dos créditos, a originação ou recebimento de chamadas que não
importem em débitos para o Usuário não podem ser condicionados à existência de créditos
ativos.
Art. 63. A suspensão parcial ou total da prestação do serviço obedece ao disposto neste artigo.
§1º Esgotado o prazo de validade, o serviço pode ser suspenso parcialmente, com bloqueio para
chamadas originadas, bem como para o recebimento de Chamadas a Cobrar, permitida a
originação, inclusive de chamadas a cobrar, e o recebimento de chamadas que não importem em
débitos para o Usuário pelo prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
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§2º Vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, o serviço poderá ser suspenso totalmente,
com o bloqueio para o recebimento de chamadas pelo prazo de, no mínimo, 30 (trinta) dias.
§3º Vencido o prazo previsto no parágrafo anterior, o contrato de prestação do SMP pode ser
rescindido pela prestadora.
§4º Enquanto durarem os bloqueios previstos nos parágrafos anteriores, deve ser permitido ao
Usuário originar chamada para a prestadora para ativar novos créditos, bem como para acessar
serviços públicos de emergência previstos no art. 19.
Seção II
Do Plano de Referência de Serviço
Art. 64. Nenhum Plano Pré-Pago de Serviço pode ser ofertado pela prestadora sem que esta
tenha à disposição o Plano de Referência de Serviço, de pagamento antecipado, de oferta
obrigatória a todos os interessados.
Art. 65. O Plano de Referência de Serviço deve conter, no mínimo, as seguintes características:
I - possibilitar comunicações telefônicas pela Estação Móvel do Usuário;
II - prazos de carência de 12 (doze) meses para alteração do plano pela prestadora;
III - na prestação do serviço, devem ser observados os seguintes limites:
a) unidade de tempo de cobrança: 6 (seis) segundos;
b) tempo inicial de cobrança: 30 (trinta) segundos;
c) chamadas faturáveis: somente são faturáveis as chamadas com duração superior a 3 (três)
segundos;
IV - a discriminação individualizada dos seguintes valores cobrados do Usuário:
a) Habilitação;
b) Assinatura;
c) Valor de Comunicação 1 - VC1;
d) Adicional por Chamada - AD.
§1º É vedada a inclusão no, Plano de Referência de Serviço, de cláusula que inclua tempo de
utilização cuja remuneração não obedeça ao disposto no inciso III e esteja incluída nos valores
fixos devidos pelo Usuário.
§2º O Valor de Comunicação para as chamadas destinadas a Usuários, do SMP ou do SMC,
associados à área geográfica interna à Área de Registro de origem da chamada, será fixado
livremente pela prestadora.
§3º Os valores mencionados no inciso IV podem variar dentro de uma mesma Área de Prestação
através da concessão de descontos de forma não discriminatória.
§4º Caso haja chamadas sucessivas com duração superior a 3 (três) segundos e inferior a 30
(trinta) segundos, efetuadas entre o mesmo Código de Acesso de origem e de destino, e o tempo
compreendido entre o final de uma chamada e o início da chamada seguinte for inferior ou igual
a 120 (cento e vinte) segundos, os tempos das chamadas devem ser somados, considerando-se,
para aplicação do disposto no inciso III, o somatório do tempo das chamadas como sendo uma
única ligação.
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Seção III
Dos Planos Pré-Pagos Alternativos de Serviço
Art. 66. A Autorizada pode estabelecer Planos Pré-Pagos Alternativos de Serviço com estrutura,
critérios e valores diferentes do Plano de Referência de Serviço, que devem se constituir em
opção aos seus Usuários ou pretendentes Usuários, vedada a discriminação de tratamento.
Parágrafo único. É facultado à prestadora, a qualquer tempo, deixar de comercializar Plano PréPago Alternativo de Serviço, devendo observar, quanto aos contratos vigentes, as limitações
previstas no inciso IX do art. 25 e no §3º do art. 27.
Capítulo IV
Dos Planos Alternativos de Serviço para Atendimento Específico
Art. 67. A Prestadora deve disponibilizar Plano Alternativo de Serviço, tanto Pós-pago quanto
Pré-pago, para atendimento específico de pessoas portadoras de deficiência auditiva e da fala.
Parágrafo único. O plano previsto no caput deve garantir ao Usuário o acesso ao SMP a preços
razoáveis.
Capítulo V
Da Contestação de Débitos
Art. 68. O Usuário pode questionar os débitos contra ele lançados mediante contestação dirigida
à prestadora.
§1º A contestação de débitos pode ser apresentada pessoalmente pelo Usuário, ou por seu
representante legal, na forma escrita ou verbal, podendo valer-se de qualquer meio de
comunicação à distância.
§2º A contestação feita pelo Usuário deve receber o tratamento previsto no §3º do art. 15.
§3º A prestadora deve responder os questionamentos previstos neste artigo no prazo de até 30
(trinta) dias contados da contestação.
§4º A resposta às contestações de débito será feita obrigatoriamente por escrito, a menos que o
Usuário opte expressamente por outro meio.
Art. 69. Nos Planos Pós-Pagos de Serviço a contestação dos débitos deve ser efetuada no prazo
de até 90 (noventa) dias contado da data de vencimento da conta impugnada.
§1º Formulada a contestação do débito, fica suspensa a fluência dos prazos previstos nos incisos
I a III do art. 51 até que o Usuário seja notificado da decisão da prestadora.
§2º Havendo contestação de apenas parte do débito, a suspensão dos prazos prevista no
parágrafo anterior só ocorre se o Usuário efetuar o pagamento da parte incontroversa.
Art. 70. Nos Planos Pré-Pago de Serviço, a contestação dos débitos, deve ser efetuada no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do relatório detalhado de serviços, previsto
no art. 7º.
Art. 71. A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer em até 30 dias após a
contestação da cobrança indevida:
I – para Plano Pós-pago de Serviço, na próxima fatura ou por outro meio escolhido pelo Usuário;
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II – para Plano Pré-pago de Serviço, por meio de créditos com validade mínima de 30 dias ou
por outro meio escolhido pelo Usuário.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 9º, os valores cobrados indevidamente devem
ser devolvidos em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, acrescidos de correção
monetária e juros legais.
TÍTULO IV
DAS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 72. A Implantação e funcionamento de Redes de Telecomunicações destinadas a dar suporte
à prestação do SMP devem observar o disposto no Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações e no Regulamento Geral de Interconexão bem como o constante deste Título.
Art. 73. As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP devem fazer uso de
tecnologias e sistemas cujas estruturas de sincronismo, sinalização, numeração, comutação e
encaminhamento, entre outras, possam prover convergência com rede de STFC, observado o
disposto na regulamentação.
Capítulo II
Da Remuneração de Redes de Telecomunicações
Art. 74. A remuneração pelo uso das redes deve ser pactuada entre as prestadoras, observado o
disposto no art. 152 da LGT e na regulamentação.
Parágrafo único. A Anatel estabelecerá em norma específica critérios e condições para pactuação
da remuneração pelo uso das redes do SMP.
Capítulo III
Do Atendimento a Usuário Visitante
Art. 75. É obrigatório que a rede da Prestadora de SMP possibilite o atendimento de seus
Usuários em todas as localidades atendidas por ela, em sua Área de Prestação, inclusive na
condição de visitantes, respeitado o padrão de tecnologia utilizado na área visitada.
Parágrafo único. Planos Alternativos de Serviço podem estipular exceções ao disposto no caput.
Art. 76. As prestadoras de SMP que pactuarem acordos de atendimento a Usuários Visitantes de
outras Áreas de Prestação são obrigadas a estender as condições da avença de forma equivalente
às demais prestadoras interessadas, respeitado o padrão de tecnologia utilizado pela prestadora
que atender o Usuário Visitante.
§1º A obrigatoriedade não se aplica à área geográfica comum às Áreas de Prestação de serviço
entre as prestadoras envolvidas.
§2º Os acordos previstos no caput, bem como suas alterações, devem ser encaminhados à Anatel,
no prazo de até 15 (quinze) dias contado de sua formalização, para arquivamento na Biblioteca
onde permanecerão à disposição para consulta do público em geral.
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TÍTULO V
DAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DO SMP
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 77. As prestadoras devem dispor de meios para identificar a existência de fraudes na
prestação do SMP, em especial aquelas consistentes na utilização de Estação Móvel sem a
regular Ativação utilizando Código de Acesso associado a outra Estação Móvel.
Parágrafo Único. A prestadora deve participar, juntamente com as demais prestadoras de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo, de um sistema de prevenção de fraudes,
partilhando os custos e benefícios advindos dessa prevenção.
Art. 78. Em nenhuma hipótese o Usuário será onerado em decorrência de fraudes na prestação do
SMP, devendo o serviço ser restabelecido nas mesmas condições pactuadas anteriormente.
§1º Não haverá cobrança de assinatura do Usuário de Plano Pós-Pago de Serviço pelo período
em que o serviço foi interrompido em decorrência de fraude.
§2º Não deverá contar o prazo de validade dos créditos de Usuário de Plano Pré-Pago de Serviço
pelo período em que o serviço foi interrompido em decorrência de fraude.
§3º O Usuário não será obrigado a alterar seu Código de Acesso, se não desejar, em virtude de
fraude.
§4º Nos casos em que seja necessária a troca da Estação Móvel, o Usuário terá direito de receber
uma nova Estação Móvel, sem qualquer custo, de qualidade igual ou superior à Estação Móvel
afetada.
Art. 79. O SMP deve estar disponível a todos os Usuários de forma bidirecional, contínua e
ininterruptamente, em todos os Planos de Serviço.
Art. 80. Deve ser permitido ao Usuário do SMP que a Estação Móvel por ele utilizada receba e
origine, automaticamente e em qualquer ponto da Área de Serviço da Prestadora, chamadas de e
para qualquer outro Usuário de serviço de telecomunicações de interesse coletivo.
§1º Ao Usuário do SMP deve ser permitido o acesso a todos os serviços, inclusive os serviços
especiais, oferecidos pelas prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, sem
qualquer tipo de discriminação ou restrição.
§2º A Prestadora de SMP deve assegurar acesso gratuito de seus Usuários aos serviços que são
de acesso gratuito nos serviços de telecomunicações de interesse coletivo, ressalvados aqueles
cuja gratuidade constitua atributo de planos de serviço específicos ou de conjunto específico de
Usuários.
Art. 81. O Usuário deve ser informado sobre os aspectos relativos às programações incluídas nas
facilidades dos Planos de Serviço e eventuais bloqueios na Estação Móvel ou na Central de
Comutação e Controle, antes de qualquer ato que indique adesão ao plano.
§1º O Usuário deve, ainda, ser informado sobre a faculdade de alteração da programação das
facilidades e dos bloqueios.
§2º É vedada a cobrança de qualquer valor quando do desbloqueio de Estação Móvel.
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Art. 82. A Estação Móvel do Usuário do SMP deve indicar se o mesmo encontra-se em sua Área
de Registro ou fora dela.
Parágrafo único. O disposto no caput deve ser definido em norma específica.
Art. 83. A mudança de padrões de tecnologia promovida por prestadora não pode onerar o
Usuário.
Parágrafo único Havendo incompatibilidade entre a Estação Móvel e os novos padrões
tecnológicos a prestadora deve providenciar a substituição da Estação Móvel sem ônus para o
Usuário.
Art. 84. Às Áreas com Continuidade Urbana, definidas conforme regulamentação, quando
contiverem uma ou mais localidades situadas em Áreas de Registro distintas, devem ser
aplicadas as mesmas regras e condições de prestação de serviço aplicáveis a uma Área de
Registro, inclusive quanto à interconexão de redes.
§1º Excetuam-se como obrigatoriedade do disposto no caput as regras de marcação de chamadas
entre localidades de uma mesma Área com Continuidade.
§2º A aplicação das regras e condições previstas no caput não afasta a aplicação do disposto nos
arts. 75 e 76 deste regulamento, relativos ao atendimento de Usuário Visitante.
Capítulo II
Da Seleção de prestadora
Art. 85. O Usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha, deve selecionar a prestadora
de STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas de Longa Distância a cada
chamada por ele originada.
§1º Considera-se de Longa Distância, quando originada no SMP, a chamada destinada a Código
de Acesso associado à área geográfica externa à Área de Registro de origem da chamada.
§2º A originação de chamadas por Usuário do SMP deve obedecer a procedimento de marcação
estabelecido no Regulamento de Numeração do SMP.
Art. 86. O valor devido pelo Usuário nas chamadas em que houver seleção de prestadora deve
ser fixado pela prestadora de STFC de Longa Distância, cabendo a ela a receita correspondente.
O disposto neste artigo não exclui o direito da Prestadora de SMP ao recebimento da
remuneração devida pelo uso de sua rede, bem como do Adicional por Chamada AD, nas
hipóteses e na forma previstas na regulamentação.
Art. 87. A chamada dirigida a Usuário Visitante será tratada como composta por 2 (duas)
chamadas distintas.
§1º A primeira chamada tem origem no usuário chamador e destino na Área de Registro do
Usuário, cabendo seu pagamento ao chamador.
§2º A segunda chamada é considerada uma chamada SMP e tem origem na Área de Registro do
Usuário e destino no local em que este se encontra, cabendo seu pagamento ao Usuário Visitante.
§3º Aplica-se o disposto neste artigo às chamadas reencaminhadas para outro Código de Acesso
a pedido do Usuário, sendo que nesta hipótese a segunda chamada tem origem na Área de
Registro do Usuário e destino no Código de Acesso para o qual foi reencaminhada a chamada.
Art. 88. A prestadora de SMP tem o direito de selecionar previamente as prestadoras que
encaminharão as chamadas de longa distância originadas por Usuário Visitante Internacional.
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Capítulo III
Do Sigilo
Art. 89. A prestadora é responsável pela inviolabilidade do sigilo das comunicações em toda a
sua rede, bem como pela confidencialidade dos dados e informações, empregando meios e
tecnologia que assegurem este direito dos Usuários.
Parágrafo único. As prestadoras devem utilizar todos os recursos tecnológicos para assegurar a
inviolabilidade do sigilo das comunicações nos enlaces radioelétricos entre a Estação Rádio Base
e a Estação Móvel.
Art. 90. A prestadora deve tornar disponíveis os recursos tecnológicos e facilidades necessários à
suspensão de sigilo de telecomunicações determinada por autoridade judiciária ou legalmente
investida desses poderes, e deve manter controle permanente de todos os casos, acompanhando a
efetivação dessas determinações, e zelando para que elas sejam cumpridas, dentro dos estritos
limites autorizados.
§1º Os equipamentos e programas necessários à suspensão do sigilo devem integrar a plataforma
da Prestadora de SMP, que deve arcar com os respectivos custos.
§2º Os custos operacionais relacionados à cada suspensão de sigilo poderão ter caráter oneroso.
§3º A Anatel deve estabelecer as condições técnicas específicas para disponibilidade e uso dos
recursos tecnológicos e demais facilidades referidas neste artigo, observadas as disposições
constitucionais e legais que regem a matéria.
Art. 91. Não constitui quebra de sigilo a identificação, pelo Usuário chamado, do Usuário
originador da chamada, quando este não opuser restrição à sua identificação.
§1º A restrição prevista no caput não atinge as ligações destinadas aos Serviços Públicos de
Emergência, aos quais deve ser sempre permitida a identificação do Código de Acesso do
Usuário originador da chamada.
§2º A prestadora poderá oferecer ao Usuário a facilidade de bloqueio das chamadas a ele
dirigidas que não trouxerem a identificação do Código de Acesso chamador.
Capítulo IV
Do Atendimento aos Usuários
Art. 92. A prestadora deve tornar disponível ao Usuário o acesso telefônico gratuito ao Centro de
Atendimento, bem como informar os endereços dos Setores de Atendimento.
§1º O acesso ao Centro de Atendimento deve oferecer grau de serviço compatível com o que
determina o PGMQ-SMP.
§2º A gratuidade prevista no caput inclui as chamadas originadas de estações fixas ou móveis de
qualquer localidade dentro do território nacional.
§3º As informações referentes aos endereços dos Setores de Atendimento, Setores de
Relacionamento e os Códigos de Acesso dos Centros de Atendimento devem ser
disponibilizadas no Contrato de Prestação do SMP, conforme o art. 21, e na página da prestadora
na Internet.
Art. 93. O Centro de Atendimento deve estar adaptado de forma a permitir o acesso gratuito de
Usuários portadores de deficiência auditiva e da fala.
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Art. 94. O Usuário deve encaminhar suas reclamações e comunicar defeitos diretamente à
prestadora, a quem cabe providenciar o atendimento e a correção do problema nos prazos
estabelecidos no PGMQ-SMP.
Art. 95. A comunicação destinada à Central de Intermediação prevista no Decreto nº 5.296, de 2
de dezembro de 2004, deve obedecer aos mesmos critérios e metas de completamento e
disponibilidade estabelecidos para o Centro de Atendimento no Art. 6º do PGMQ-SMP.
Art. 96. A prestadora deve disponibilizar ao menos um Setor de Relacionamento por
microrregião atendida em sua Área de Prestação, conforme disposto a seguir:
I – em até 18 (dezoito) meses da entrada em vigor deste Regulamento, para microrregiões com
população igual ou superior a 200.000 habitantes;
II – em até 42 (quarenta e dois) meses da entrada em vigor deste Regulamento, para
microrregiões com população igual ou superior a 100.000 habitantes.
§1º Deve ser previsto um Setor de Relacionamento adicional a cada 400.000 habitantes, por
microrregião.
§2º Os Setores de Relacionamento devem atender aos mesmos requisitos de qualidade definidos
para os Setores de Atendimento, conforme estabelecido pelo PGMQ-SMP.
§3º O Setor de Venda pertencente à própria prestadora tem as mesmas obrigações de um Setor de
Relacionamento.
§4º O Setor de Venda de terceiros que efetue Ativação de Estação Móvel, deve encaminhar à
prestadora pedidos de rescisão do Contrato de Prestação do SMP apresentados por Usuários,
fornecendo comprovante de recebimento.
§5º A desativação da Estação Móvel do Usuário, decorrente da rescisão do Contrato de Prestação
do SMP a pedido do Usuário, quando solicitada junto a Setor de Venda de terceiros, deve ser
efetivada pela prestadora, em até 72 (setenta e duas) horas, e enviada à Estação Móvel a
mensagem de texto, a que se refere o §6º do art. 15, em até 60 (sessenta) horas, a partir da
solicitação, sem ônus para o Usuário, não se aplicando os prazos estabelecidos no §10 do art. 15
e no §1º do art. 23.

Capítulo V
Da Instalação e Licenciamento das Estações
Art. 97. A instalação das estações de telecomunicações do SMP deve observar o disposto na
regulamentação, em especial no Regulamento de Serviços de Telecomunicações.
Art. 98. Antes de dar início à instalação do sistema, a prestadora deve apresentar à Anatel com
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, resumo do projeto de instalação, em formulários
padronizados, devidamente preenchidos e assinados por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e de qualquer outro documento exigido em norma
complementar.
Parágrafo único. Para Estação Rádio Base sujeita à coordenação de freqüências, deve ser
apresentado à Anatel por ocasião do cumprimento do previsto no caput, o detalhamento do
projeto técnico, contendo o respectivo mapa de cobertura e a metodologia utilizada nos cálculos.
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Art. 99. Antes do início das alterações e expansões, a prestadora deve apresentar à Anatel
resumo dos projetos referentes às alterações e expansões de seu sistema de telecomunicações, em
formulários padronizados, devidamente preenchidos e assinados por profissional habilitado,
acompanhado de ART e de outros documentos eventualmente exigidos em normas
complementares.
Parágrafo único. Para Estações Rádio Base ou Repetidoras do SMP não sujeitas à coordenação
de freqüências, é dispensada a apresentação de resumo de projetos referentes às alterações das
seguintes características: ângulo de elevação/radiação em até mais ou menos 30º, azimute de
radiação em até mais ou menos 30º e altura da antena em relação ao solo em até mais ou menos
30%.
Art. 100. No decorrer do prazo para a instalação do sistema e com a finalidade de testar os
equipamentos, a prestadora pode operá-lo em caráter experimental, pelo período de 30 (trinta)
dias, desde que solicite à Anatel, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis do início dos testes,
licença provisória para funcionamento de estação, sendo vedada a operação comercial neste
período.
Art. 101. As desativações de Estações Rádio Base devem ser informadas à Anatel, por
intermédio de formulário padronizado, até 30 (trinta) dias após a desativação.
Art. 102. A prestadora deve licenciar todas as estações de telecomunicações envolvidas na
prestação do SMP.
§1º A prestadora deve informar à Anatel o número de Estações Móveis por ela habilitadas para
os fins indicados no caput.
§2º A Estação Rádio Base do SMP somente pode iniciar o funcionamento comercial após
licenciamento específico.
§3º A Repetidora do SMP deve obedecer aos mesmos procedimentos estabelecidos para as
Estações Rádio Base.
§4º O Reforçador de Sinais do SMP deve ser caracterizado como equipamento acessório da
Estação Rádio Base não sendo objeto de Licença de Funcionamento.
§5º Para fins de licenciamento, o conjunto de equipamentos, dispositivos e demais meios, seus
acessórios e periféricos, instalados em um mesmo local, destinados à prestação do SMP, quando
operados por uma mesma Prestadora, nas subfaixas de radiofreqüências definidas na
regulamentação do SMP, são considerados como componentes de uma mesma Estação Rádio
Base.
Art. 103. A prestadora é responsável por observar as condições de funcionamento das Estações
Móveis e Estações Rádio Base das quais seja titular, conforme regulamentação pertinente.
§1º A Prestadora de SMP é a única responsável perante a Anatel pelos pagamentos de taxas
devidas em razão da Ativação de Estações Móveis.
§2º Ao requerimento de emissão da Licença de Funcionamento de Estação, a prestadora deve
anexar declaração, firmada por profissional habilitado, de que a estação não submeterá a
população a campos eletromagnéticos na faixa de radiofreqüência de valores superiores aos
limites adotados pela Anatel.
§3º A infra-estrutura utilizada pela prestadora na prestação do SMP deve observar as normas
técnicas e as leis municipais e estaduais relativas à construção civil e à instalação de cabos e
equipamentos em logradouros públicos.
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Art. 104. A prestadora deve coordenar as freqüências que irá utilizar em suas Estações Rádio
Base, com as entidades que possuam estações cujos equipamentos possam afetar ou serem
afetados pelas Estações Rádio Base, proporcionando interferência ou restrição à capacidade do
sistema.
§1º O procedimento de coordenação aplica-se, igualmente, às Estações Rádio Base em operação
que pretendam alterar as freqüências, a configuração de equipamentos que possam ocasionar
interferência potencial, ou seu local de instalação.
§2º Em regiões situadas nos limites geográficos de Áreas de Registro ou de Áreas de Prestação a
prestadora deve, além dos procedimentos estabelecidos em regulamentação específica:
I – adotar procedimentos para minimizar a penetração do sinal radioelétrico em Área de Registro
adjacente, evitando que a Área de Cobertura de cada Estação Rádio Base de sua Área de
Registro se sobreponha à cobertura de Área de Registro vizinha;
II – evitar qualquer interferência prejudicial e, caso exista, saná-la imediatamente;
III – dar prioridade à implantação de ERBs setorizadas em detrimento de ERB com sistemas
irradiantes omnidirecionais, a fim de minimizar situações de interferência e facilitar o controle,
quando de sua existência;
IV – realizar estudos de engenharia acompanhados de predições de cobertura e/ou medições em
campo para orientação de seleção de equipamento de transmissão, incluindo os sistemas
irradiantes, de forma a restringir, ao máximo possível, as Áreas de Cobertura aos limites de sua
Área de Registro;
V – viabilizar a participação, em estudos de engenharia e medições ou ajustes posteriores em
campo, das Prestadoras interessadas e, sempre que possível, a de seus fornecedores de infraestrutura, ressalvado o direito de preservação de informações confidenciais;
VI – disponibilizar, quando solicitado, aos outros interessados os mapas utilizados no
planejamento das estações, tais como mapas topográficos e morfológicos geo-referenciados em
escalas adequadas, obtidos de ferramentas computacionais de predição e análise, a fim de
facilitar o processo de coordenação;
VII – cumprir integralmente as condições acordadas entre as prestadoras para o
compartilhamento das radiofreqüências durante o processo de coordenação e iniciar um novo
processo de coordenação quando necessária alteração de qualquer uma das condições;
VIII – envidar todos os esforços, facilitando o planejamento e buscando uma rápida solução dos
casos de coordenação, compartilhamento de espectro e solucionando interferências.
Capítulo VI
Do Código de Acesso
Art. 105. O Código de Acesso da Estação Móvel do Usuário expressa a sua identificação na
prestação do serviço.
§1º A prestadora, exceto por inviabilidade técnica, deve atender ao pedido do Usuário de
substituição do seu Código de Acesso, sendo-lhe facultada a cobrança pela alteração.
§2º O novo Código de Acesso do Usuário deve possuir, pelo menos, os mesmos serviços
associados ao Código de Acesso anterior, ressalvada a hipótese de alteração de Plano de Serviço.
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§3º A prestadora deve manter cadastro em que conste se a divulgação do Código de Acesso é
autorizada pelo Usuário.
Art. 106. A prestadora não pode alterar unilateralmente o Código de Acesso do Usuário sem que
seja dada ampla e prévia publicidade da alteração, sem ônus para o Usuário.
§1º A alteração do Código de Acesso do Usuário, por iniciativa da prestadora, não pode exceder
a uma por triênio, salvo casos especiais, devidamente justificados perante a Anatel.
§2º A prestadora deve comunicar ao Usuário a alteração do seu Código de Acesso, com
antecedência mínima de 90 (noventa) dias de sua efetivação.
Art. 107. Em caso de alteração do Código de Acesso, a prestadora deverá observar o disposto no
inciso XXI do art. 6º, salvo solicitação em contrário pelo Usuário.
Art. 108. A prestadora deve assegurar o direito do Usuário, de forma onerosa, à portabilidade de
Código de Acesso, no prazo e condições definidos na regulamentação.
Art. 109. Os prefixos designados aos códigos de acesso dos Usuários do SMP devem ser
cadastrados em banco de dados mantido pela Anatel, por Área de Registro.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 110. Em caso de divergências ou conflitos de regulamentação, as disposições relativas aos
conceitos e características do serviço e os direitos dos Usuários se sobrepõem às de caráter
procedimental ou operacional, inclusive quanto aos Planos de Serviço e modalidades de
pagamento.
Art. 111. O processo de expedição de autorização para exploração do SMP obedece ao disposto
no Plano Geral de Autorizações do SMP - PGA-SMP, bem como no Regulamento de Licitação
para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de
Radiofreqüência.
Art. 112. A Anatel editará, entre outros, em complementação a este Regulamento, os seguintes
instrumentos normativos aplicáveis ao SMP:
I - norma que disponha sobre as obrigações das prestadoras do SMP quanto às informações que
devem ser encaminhadas à Anatel;
II - norma que disponha sobre a remuneração pelo uso das redes do SMP;
III - norma que disponha sobre os critérios para fixação de valor nas chamadas entre o STFC e o
SMP, bem como de longa distância nacional originadas ou terminadas no SMP;
IV - o Plano Geral de Metas de Qualidade do SMP;
V - o Plano Geral de Autorizações do SMP;
VI - regulamento dispondo sobre numeração no âmbito do SMP;
VII - regulamento dispondo sobre os critérios de identificação de elementos de sistemas móveis;
VIII - regulamento dispondo sobre as condições de uso de radiofreqüências nas faixas destinadas
ao SMP.
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Art. 113. Aplicam-se à prestadora as sanções previstas na regulamentação vigente por ocasião de
infração e, na sua ausência, aquelas previstas no Termo de Autorização.
Art. 114. O procedimento de adaptação dos instrumentos de concessão e autorização, previsto no
art. 214, V e VI da LGT, obedece ao disposto na norma específica editada para tal fim.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 115. Enquanto não for editado o plano previsto no art. 10, inciso XV, deve ser observado o
disposto no Plano de Contas Padrão para os Serviços Públicos de Telecomunicações aprovado
pela Portaria nº 71, de 26 de fevereiro de 1985 do Ministério das Comunicações e subseqüentes
alterações.
Art. 116. Até a emissão de regulamentação específica as prestadoras do SMP devem oferecer aos
Usuários, na forma prevista no art. 19 deste Regulamento, acesso destinado aos seguintes
serviços públicos de emergência.
I - policia militar e civil;
II - corpo de bombeiros;
III - serviço público de remoção de doentes (ambulância);
IV - serviço público de resgate a vítimas de sinistros;
V - defesa civil.
Art. 117. O oferecimento de chamadas a cobrar terminadas no SMP para os Planos Pré-Pagos de
Serviço, para os casos de chamadas originadas e terminadas em uma determinada Área de
Registro, deverá ser implementado pela prestadora de SMP até 31 de março de 2004.
Parágrafo único. O oferecimento de chamadas a cobrar terminadas no SMP para os Planos PréPagos de Serviço, para todos os casos de chamadas, deverá ser implementado pela prestadora de
SMP até 30 de junho de 2004.
Art. 118. Serão exigíveis no prazo de 4 (quatro) meses contados a partir da entrada em vigor
deste Regulamento as disposições contidas nos seguintes artigos:
I - art. 84;
II - inciso XVIII do art. 10 e art. 95.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 321, DE 27 DE SETEMBRO DE 2002.
Aprova o Plano Geral de Autorizações do Serviço
Móvel Pessoal – PGA-SMP.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997, e pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações,
aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º, 6º e 127 da Lei n.º 9.472, de 1997, e no art. 16 do
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de
outubro de 1997;
CONSIDERANDO que o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal – PGASMP, aprovado pela Resolução n.º 268, de 28 de junho de 2001, contém disposições de caráter
nitidamente transitório;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública n.º 355, de
21 de janeiro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 22 de ja neiro de 2002;
CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo n.º 333, de 26 de
setembro de 2002, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal – PGA-SMP, na
forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Revogar a Resolução n.º 268, de 28 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial da
União de 29 de junho de 2001.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA
Presidente do Conselho, Substituto

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 321, DE 27 DE SETEMBRO DE 2002.
PLANO GERAL DE AUTORIZAÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – PGASMP
Art. 1º. Este documento, editado com fundamento no art. 22, VI da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT, tem por objetivo estabelecer o Plano
Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal - PGA -SMP.
Parágrafo único. O Serviço Móvel Pessoal - SMP é o serviço de telecomunicações móvel
terrestre de interesse coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de
estações móveis para outras estações, observadas as disposições constantes da
regulamentação.
Art. 2º. O SMP, sucedâneo do Serviço Móvel Celular - SMC, cujo regulamento está
aprovado pelo Decreto n.º 2.056, de 04 de novembro de 1996, será prestado no regime
privado, com observância no disposto no Livro III, Título III da LGT, e neste PGA-SMP.
Art. 3º. O SMP somente poderá ser prestado mediante autorização da Anatel, por empresa
constituída segundo a legislação brasileira, observado o limite de participação de capital
estrangeiro estabelecido na forma do art. 18, parágrafo único da LGT.
Art. 4º. As autorizações para prestar o SMP terão prazo indeterminado.
§1º A autorização de uso de radiofreqüência associada à autorização de SMP será
outorgada pelo prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez por igual período.
§2º A prorrogação do prazo da autorização de uso de radiofreqüências associadas à
autorização de SMP será sempre onerosa, podendo o Termo de Autorização estabelecer
bases para a fixação do valor devido.
Art. 5º. O espectro de radiofreqüências destinado à prestação de SMP é definido em
regulamentação específica.
§1º O direito de uso de radiofreqüência será condicionado à utilização eficiente e adequada
do espectro.
§2º O compartilhamento de radiofreqüência poderá ser autorizado pela Anatel se não
implicar em interferência prejudicial nem impuser limitação à prestação do SMP.
Art. 6º. São direitos das prestadoras de SMP a implantação, expansão e operação de
troncos, redes, centrais de comutação e outros sistemas necessários à sua execução, bem
assim sua exploração industrial.
Art. 7º. O território brasileiro, para os efeitos deste PGA-SMP, é dividido nas áreas que
constituem as três Regiões estabelecidas no Anexo I.
§1º As Áreas de Prestação de SMP são divididas em Áreas de Registro, tendo os mesmos
limites geográficos das áreas compostas pelos territórios dos municípios relacionados a um
mesmo Código Nacional do Plano Geral de Códigos Nacionais - PGCN, aprovado pela
Resolução n. º 263, de 8 de junho de 2001.

§2º As Áreas de Prestação de SMP não serão afetadas por desmembramento ou
incorporação de Município, Território, Estado-membro ou Distrito Federal.
Art. 8º. É vedada a uma mesma prestadora, sua controladora, controlada ou coligada, a
prestação de SMP, SMC ou ambos por meio de mais de uma autorização ou concessão, em
uma mesma área geográfica de prestação de serviço, ou parte dela.
Art. 9º. As alterações no controle societário de prestadora de SMP estarão sujeitas a
controle prévio pela Anatel para fins de verificação das condições indispensáveis à
expedição e manutenção da autorização.
Parágrafo único. São condições indispensáveis à expedição e à manutenção da autorização,
entre outras, aquelas previstas no art. 8º deste PGA-SMP, no art. 10, §2º do Plano Geral de
Outorgas - PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 2 de abril de 1998 e no art. 133 da
LGT.
Art. 10. A transferência do Termo de Autorização estará sujeita à aprovação da Anatel,
observadas as exigências do §2º do Art. 136 da LGT.
Art. 11. Será admitida detenção simultânea de autorizações de SMP em Áreas de Prestação
distintas, condicionada à observância das restrições previstas no parágrafo único do art. 9º.
Art. 12. A prestadora de SMP que detiver mais de um Termo de Autorização cujas Áreas de
Prestação estejam situadas dentro de uma mesma Região poderá consolidar seus Termos de
Autorização em um único Termo.
§1º A consolidação prevista no caput não prejudicará os compromissos de interesse da
coletividade estabelecidos em cada um dos Termos de Autorização originais.
§2º A consolidação não implicará em alteração dos prazos de autorização de uso de
radiofreqüência associada ao Serviço.
§3º Havendo consolidação de Termos de Autorização, será obrigatória, em toda a Área de
Prestação, a unificação dos valores remuneratórios máximos, considerados no seu conjunto,
previstos nos Planos Básicos de Serviço.
§4º Não pode ser objeto de consolidação o Termo de Autorização expedido com as
limitações impostas pelo art. 17 deste Plano, dur ante o prazo de compromisso de
transferência.
Art. 13. Nenhuma autorização para prestação de SMP terá Área de Prestação que ultrapasse
os limites geográficos das Regiões estabelecidas no Anexo I.
Art. 14. É vedada a cisão de Termos de Autorização.
Parágrafo único. Não caracteriza a cisão prevista no caput:
I - o exercício do direito de renúncia previsto no inciso II do art. 17;
II - a extinção do direito de uso de parte das radiofreqüências associadas à autorização de
SMP em decorrência da aplicação do dis posto no §2º do art. 12.
Art. 15. A Anatel promoverá licitação para expedir Termos de Autorização para prestação
de SMP, observado o disposto neste PGA -SMP.

§1º Serão expedidas até três autorizações de SMP para cada uma das Regiões I, II e III,
previstas no Anexo I, cujas Áreas de Prestação coincidirão com as respectivas Regiões.
§2º A Anatel poderá estabelecer no edital de licitação, para uma mesma subfaixa de
radiofreqüência, a apresentação de proposta única para a obtenção de autorizações de SMP
nas três Regiões, não se aplicando neste caso o disposto no inciso II e no § 2º do art. 17.
§3º O início das operações de prestadoras de SMP na área correspondente aos estados do
Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão somente dar-se-á após 31 de dezembro de
2001.
§4º A Anatel, em observância ao princípio da competição bem como ao disposto no art.
136 da LGT, poderá expedir autorizações de SMP para Áreas de Prestação distintas das
previstas no §1º, inclusive aquelas objeto da renúncia de que trata o inciso II do art. 17.
§5º A Anatel, atendendo a requerimento dos interessados ou de ofício, em observância ao
disposto no art. 164 da LGT, promoverá chamamento público e eventual licitação nos
termos do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqüências, com vistas à outorga de
autorização de uso de radiofreqüência destinada ao SMP, a título oneroso, para fins de
expansão do serviço, em condições definidas em instrumento específico ou Edital de
Licitação.
Art. 16. A autorização para prestação de SMP a empresa que, diretamente ou por sua
controladora, controlada ou coligada, seja concessionária de STFC, somente produzirá
efeitos após o cumprimento das obrigações de universalização e expansão nos prazos
previstos no art. 10, §2º do PGO.
Parágrafo único. A outorga de autorização do uso de radiofreqüência só será expedida
quando da comprovação do cumprimento das metas referidas no caput.
Art. 17. A obtenção de autorização por empresa licitante ou consorciada que, diretamente
ou por suas controladoras, controladas ou coligadas, já seja prestadora de SMP ou SMC em
área contida na Região licitada será condicionada à:
I - assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de concessão ou
autorização a outrem ou desvinculação societária, no prazo de até seis meses contado a
partir da data de assinatura do Termo de Autorização; ou
II - renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de serviço e de
outorga de radiofreqüências associadas.
§1º É vedada a prestação do serviço objeto da nova autorização antes do cumprimento do
compromisso previsto no inciso I ou da renúncia prevista no inciso II.
§2º Caso não seja concretizada a transferência prevista no inciso I, a renúncia referida no
inciso II será considerada efetiva de pleno direito.
Art. 18. A regulamentação editada pela Anatel disciplinará a prestação de SMP em áreas
limítrofes ou fronteiriças.
Art. 19. Os instrumentos de concessão e autorização de SMC poderão ser substituídos por
autorizações de SMP, nos termos do art. 214, V e VI da LGT, observado o disposto em
norma específica.

Art. 20. Ao PGA-SMP aplicam-se os conceitos, as definições e demais disposições
estabelecidos na regulamentação.
ANEXO I
Regiões
Região

Área(s) geográfica(s) correspondente(s) ao(s) território(s)

I

Dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima,
Amapá, Pará, Maranhão, Bahia, Sergipe, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

II

Dos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Tocantins, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e do Distrito Federal.

III

Do Estado de São Paulo

Acompanhamento dos Termos de Autorização
Prestadoras de SMP

TELESP Celular S.A.
CETERP (TELESP Celular S.A.)
Triângulo Celular S.A. ( 2)
TELERJ Celular S.A.
TELEST Celular S.A.
Triângulo Celular S.A. (4)
TELEMIG Celular S.A.

Grupo
Econômico

ÁREA DE
CONCESSÃO
DO SMC

REGIÃO
DO SMP

BANDA

LOTE

TECNOLOGIA

Vivo

1/2

III

A

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 018/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 019/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 043/2003-ANATEL, de
24/11/2003, DOU 04/12/2003

-

-

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 013/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 014/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 041/2003-ANATEL, de
24/11/2003, DOU 04/12/2003

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 008/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

Vivo
ALGAR
Vivo
Vivo
ALGAR
-

1/2
2
3
3
4
4

III
III
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A

-

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
(MIGRAÇÃO)

PRIMEIRO
TERMO ADITIVO

SUBFAIXA DE EXTENSÃO (900 MHz)

SUBFAIXA DE EXTENSÃO (1800 MHz)

TA PVCP/SPV Nº 026/2003- ANATEL, de
11/07/2003, DOU de 18/07/2003

-

5

II

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 001/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

TELEPAR Celular S.A.

TIM

5

II

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 006/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

TA PVCP/SPV Nº 036/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

TA PVCP/SPV Nº 024/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

TELESC Celular S.A.

TIM

5

II

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 009/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

TA PVCP/SPV Nº 037/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

TA PVCP/SPV Nº 023/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

Celular CRT S.A.

Vivo

6

II

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 012/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 001/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

SERCOMTEL Celular S.A.

CTMR Celular S.A.
TELEACRE Celular S.A.
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A. (Brasília)
TELEGOIÁS Celular S.A.

TIM
Vivo
Vivo
Vivo

6
7
7
7

II
II
II
II

A
A
A
A

-

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 038/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

TA PVCP/SPV Nº 025/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

-

TA PVCP/SPV N.º 007/2003-ANATEL, de
AMPS/TDMA/CDMA
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

-

-

TA PVCP/SPV N.º 011/2003-ANATEL, de
AMPS/TDMA/CDMA
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

-

-

TA PVCP/SPV N.º 010/2003-ANATEL, de
AMPS/TDMA/CDMA
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

-

-

-

-

TELEMAT Celular S.A.

Vivo

7

II

A

-

TA PVCP/SPV N.º 009/2003-ANATEL, de
AMPS/TDMA/CDMA
03/02/2003, DOU 05/02/2003

TELEMS Celular S.A.

Vivo

7

II

A

-

AMPS/TDMA/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 008/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

-

-

TA PVCP/SPV N.º 006/2003-ANATEL, de
AMPS/TDMA/CDMA
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

-

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 042/2003-ANATEL, de
24/11/2003, DOU 04/12/2003

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 006/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 003/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 004/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 007/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

AMPS/TDMA

TA N.º 005/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
19/02/2004, DOU 01/03/2004

-

-

-

-

-

-

TELERON Celular S.A.
Triângulo Celular S.A. (7)
Amazônia Celular S.A. (Roraima)
Amazônia Celular S.A. (Amazonas)
Amazônia Celular S.A. (Amapá)
Amazônia Celular S.A. (Pará)
Amazônia Celular S.A. (Maranhão)

Vivo
ALGAR
-

7
7
8
8
8
8
8

II
II
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A

-

TELEBAHIA Celular S.A.

Vivo

9

I

A

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 015/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

TELERGIPE Celular S.A.

Vivo

9

I

A

-

AMPS/CDMA

TA PVCP/SPV N.º 016/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

TELASA Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 004/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 017/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

TELECEARÁ Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 005/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 021/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

TELEPISA Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 007/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 022/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

TELERN Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 008/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 020/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

Acompanhamento dos Termos de Autorização
Grupo
Econômico

ÁREA DE
CONCESSÃO
DO SMC

REGIÃO
DO SMP

BANDA

LOTE

TECNOLOGIA

TELPA Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 010/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 019/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

TELPE Celular S.A.

TIM

10

I

A

-

AMPS/TDMA

TA PVCP/SPV N.º 011/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 018/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

BCP S.A.

Claro

1

III

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 039/2003-ANATEL, de
29/09/2003, DOU 30/09/2003

-

-

TA PVCP/SPV Nº 040/2003-ANATEL, de
01/10/2003, DOU de 03/10/2003

TESS S.A.

Claro

2

III

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 004/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

TA PVCP/SPV Nº 031/2003- ANATEL, de
14/08/2003, DOU de 15/08/2003

ATL - Algar Telecom Leste S.A.

Claro

3

I

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 002/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

TA PVCP/SPV Nº 027/2003- ANATEL, de
14/08/2003, DOU de 15/08/2003

MAXITEL S.A. (4)

TIM

4

I

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 002/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03

-

TA PVCP/SPV Nº 015/2003-ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003

GLOBAL TELECOM S.A.

Vivo

5

II

B

-

CDMA

TA PVCP/SPV N.º 017/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

-

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 005/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

-

-

TA PVCP/SPV Nº 030/2003- ANATEL, de
14/08/2003, DOU de 15/08/2003

-

-

TA PVCP/SPV Nº 029/2003- ANATEL, de
14/08/2003, DOU de 15/08/2003

-

Prestadoras de SMP

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
(MIGRAÇÃO)

PRIMEIRO
TERMO ADITIVO

SUBFAIXA DE EXTENSÃO (900 MHz)

SUBFAIXA DE EXTENSÃO (1800 MHz)

BANDA A

TELET S.A.

Claro

6

II

B

-

AMERICEL S.A.

Claro

7

II

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 003/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

NORTE BRASIL TELECOM

Vivo

8

I

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 012/2003-ANATEL, de
03/02/2003, DOU 05/02/2003

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 003/2002-ANATEL, de
10/12/2002, DOU 12/12/2002

10/7/03
-

MAXITEL S.A. (9)
BSE S.A.

TIM

9

I

B

-

TA PVCP/SPV Nº 035/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

-

TA PVCP/SPV Nº 016/2003- ANATEL, de
10/07/2003, DOU de 14/07/2003
TA PVCP/SPV Nº 028/2003- ANATEL, de
14/08/2003, DOU de 15/08/2003

Claro

10

I

B

-

TDMA

TA PVCP/SPV N.º 013/2003-ANATEL, de
05/05/2003, DOU 06/05/2003

Oi

3 / 4 / 8 / 9 / 10

I

D

-

GSM

TA PVCP/SPV Nº 001/2001-ANATEL, de
12/3/2001

-

TA N.º 001/2004/PVCP/SPV-ANATEL, de
22/01/2004, DOU 03/02/2004

TIM

5/6/7

II

D

-

GSM

TA PVCP/SPV Nº 002/2001-ANATEL, de
12/3/2001

-

TA PVCP/SPV Nº 032/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

-

GSM

TA PVCP/SPV Nº 003/2001-ANATEL, de
12/3/2001

-

TA PVCP/SPV Nº 033/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

-

-

-

BANDA B
TNL PCS S.A.
TIM Celular S.A.
TIM Celular S.A.

TIM

1/2

III

D

-

TA PVCP/SPV Nº 014/2003- ANATEL, de
11/07/2003, DOU de 14/07/2003

Claro

5

II

D

9

GSM

TA Nº 20/2002/PVCP/SPV-ANATEL, de
12/12/2002, DOU 19/12/2002

TIM Celular S.A.

TIM

3/8

I

E

-

GSM

TA PVCP/SPV Nº 004/2001-ANATEL, de
29/3/2001

-

STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Claro

9

I

E

7

GSM

TA Nº 22/2002/PVCP/SPV-ANATEL, de
12/12/2002, DOU 19/12/2002

-

-

-

GSM

TA Nº 26/2002/PVCP/SPV-ANATEL, de
18/12/2002, DOU 23/12/2002

-

-

-

GSM

TA Nº 27/2002/PVCP/SPV-ANATEL, de
18/12/2002, DOU 23/12/2003

-

-

-

GSM

TA Nº 28/2002/PVCP/SPV-ANATEL, de
18/12/2002, DOU 23/12/2004

-

-

-

ALBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

-

-

BANDA D

BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
BANDA E

-

5
7
6

II
II
II

E
E
E

4
5
6

TA PVCP/SPV Nº 034/2003-ANATEL, de
23/07/2003, DOU de 29/07/2003

-

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO N.º 404 , DE 5 DE MAIO DE 2005.
Aprova Alterações no Regulamento do Serviço Móvel
Especializado - SME.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997 e art. 35, do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO os comentários recebidos em decorrência da Consulta Pública n.º 570, de 22 de
outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2004;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º 343, realizada em 27 de abril de 2005,
resolve:
Art.1.º Republicar, com alterações o Regulamento do Serviço Móvel Especializado - SME, na
forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as Resoluções
n.º 221, publicada no Diário Oficial da União de 28 de abril de 2000 e a n.º 276, publicada no
Diário Oficial da União de 26 de setembro de 2001.

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 404, DE 5 DE MAIO DE 2005.
REGULAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
TÍTULO I
CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA E OBJETIVOS
Art. 1º. A prestação do Serviço Móvel Especializado (SME) é regida pela Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, por outros regulamentos
aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização celebrados entre as prestadoras e a Anatel e,
particularmente, por este Regulamento.
Parágrafo único. Serviço Móvel Especializado (SME) é o serviço de telecomunicações móvel
terrestre de interesse coletivo que utiliza sistema de radiocomunicação, basicamente, para a
realização de operações tipo despacho e outras formas de telecomunicações.
Art. 2º. Este Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de prestação e fruição do SME.
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3º. Para fins deste Regulamento aplicam-se as seguintes definições:
I - Área de Prestação de Serviço: área geográfica definida pela Anatel, na qual a Autorizada explora
o SME conforme condições previamente estabelecidas.
II - Assinante: pessoa que possui vínculo contratual com a prestadora para fruição do serviço.
III - Código de Acesso: conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos, estabelecido em Plano
de Numeração, que permite a identificação do assinante e do serviço a ele vinculado.
IV - Coligada: uma pessoa jurídica será considerada coligada a outra se detiver, direta ou
indiretamente, pelo menos 20% (vinte por cento) de participação no capital votante da outra, ou se o
capital votante de ambas for detido, direta ou indiretamente, em pelo menos 20% (vinte por cento),
por uma mesma pessoa natural ou jurídica. Para efeito do cômputo do percentual referido, caso haja
participação de forma sucessiva em várias pessoas jurídicas, calcular-se-á o percentual final da
participação por intermédio da composição das frações percentuais de participação em cada pessoa
jurídica na linha de encadeamento. As frações de participação maiores que 50% (cinqüenta por
cento) do capital votante ou controle, com qualquer participação no capital, corresponderão a um
multiplicador de 100% (cem por cento) no cálculo da composição da participação sucessiva.
V - Distância de Coordenação: distância limite entre estações de base do SME, abaixo da qual as
empresas autorizadas a explorar o serviço devem empreender negociações visando compatibilizar a
operação entre estações rádio base pretendidas e estações rádio base existentes.
VI - Estação Móvel: estação do SME que pode operar, quando em movimento ou estacionada em
lugar não especificado, dentro da área de cobertura de uma estação rádio base.
VII - Estação Rádio Base (ERB): estação fixa do SME usada para radiocomunicação com estações
móveis.

VIII - Interconexão: é a ligação entre redes de telecomunicações funcionalmente compatíveis, de
modo que os usuários de serviços de uma das redes possam comunicar-se com usuários de serviço
de outra, ou acessar serviços nelas disponíveis.
IX - Operação tipo despacho: comunicação entre estações fixas e estações móveis ou entre duas ou
mais estações móveis, na qual uma mensagem é transmitida simultaneamente a todas as estações ou
a um grupo de estações e efetuada mediante compartilhamento automático de um pequeno número
de canais, de forma a otimizar a utilização do espectro.
X - Prestadora de SME: pessoa jurídica que, mediante autorização, presta o SME.
XI - Usuário: pessoa que se utiliza do SME, independentemente de contrato de prestação de serviço
ou inscrição junto à prestadora.
TÍTULO II
DAS CARACTERÍSTICAS DO SME
Art. 4º. O SME caracteriza-se pela mobilidade do usuário e, basicamente, pela realização de
operações do tipo despacho.
Art. 5º. O SME é classificado, quanto ao interesse a que atende, como serviço de telecomunicações
de interesse coletivo.
Art. 6º. O SME é prestado em regime privado, mediante autorização, conforme disposto na Lei n.º
9.472, de 16 de julho de 1997.
Art. 7º. O SME é destinado a pessoas jurídicas ou grupos de pessoas, naturais ou jurídicas,
caracterizados pela realização de atividade específica.
§ 1º. As informações que constituem o cadastro de assinantes deverão estar disponíveis, a qualquer
tempo, à fiscalização da Anatel.
§ 2º. A Autorizada deve proporcionar o serviço a todo interessado na sua fruição, conforme definido
no caput, em condições não discriminatórias, observados os requisitos da regulamentação.
Art. 8º. A sistemática de remuneração pelo acesso ao SME será definida em regulamentação
específica.
TÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DO PLANO DE AUTORIZAÇÕES E DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Art. 9º. A autorização para exploração do SME será orientada pelo Plano de Autorizações do SME
que conterá, dentre outras, informações relativas:
I - às áreas de prestação de serviço, para fins de expedição de autorização;
II - ao número de autorizações que poderão ser expedidas para cada área;
III - aos grupos de canais previstos para utilização em cada área de prestação de serviço;
IV - aos canais destinados ao uso exclusivo de técnica digital de modulação.
Parágrafo único. O Plano de Autorizações será permanentemente atualizado, por iniciativa da
Anatel ou em decorrência de solicitações de interessados na exploração do SME.
Art. 10. As áreas de prestação de serviço do SME serão definidas em regulamentação específica.

CAPÍTULO II
DA OBTENÇÃO
SEÇÃO I
DAS CONDIÇÕES GERAIS DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Art. 11. A exploração de Serviço Móvel Especializado dependerá de prévia autorização da Anatel, e
acarretará em direito de uso das radiofreqüências necessárias.
§ 1º. A expedição da autorização para exploração do SME e uso de radiofreqüência associada será
sempre feita a título oneroso, conforme estabelecido no artigo 48 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de
1997.
§ 2º. A autorização para exploração do serviço é expedida por prazo indeterminado.
§ 3º. A autorização de uso de radiofreqüência associada terá um prazo de quinze anos, renovável
uma única vez por igual período.
Art. 12. O processo de expedição de autorização para exploração do SME e direito de uso da
radiofreqüência observará o disposto na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, no Regulamento de
Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de Telecomunicações e de Uso de
Radiofreqüência, neste Regulamento e nas normas específicas do serviço, e será executado pela
Anatel.
Art. 13. Uma determinada entidade poderá ter uma única autorização para explorar o SME em uma
mesma área de prestação de serviço.
Art. 14. A uma mesma Autorizada de SME, suas coligadas, controladas ou controladoras, em uma
mesma Área de Prestação, podem ser consignados canais de radiofreqüências ou faixas de espectro
que totalizem, no máximo, 15 MHz, incluídos canais de transmissão e recepção.
Parágrafo único. A consignação de canais de radiofreqüências ou faixas de espectro a prestadoras
do SME é feita observado limite mínimo de 1 MHz para cada autorização incluindo canais de
transmissão ou recepção.
SEÇÃO II
DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Art. 15. As entidades interessadas em explorar o SME deverão encaminhar requerimento específico,
em formulário próprio da Anatel.
Art. 16. A Anatel, no processo de decisão para a realização de chamamento público ou licitação
pública, observará o disposto no artigo 12 deste Regulamento.
Art. 17. Nos casos em que fique caracterizada situação de inexigibilidade, o requerente deverá
apresentar a seguinte documentação:
I - Habilitação jurídica:
a) ato constitutivo e suas alterações vigentes, ou sua consolidação, devidamente registrados ou
arquivados na repartição competente;
b) no caso de sociedade por ações, a composição acionária do controle societário e os documentos
de eleição de seus administradores, exigência também necessária quando se tratar de sociedade que
designe sua diretoria nos moldes das sociedades por ações;
c) declaração de que não é autorizada, coligada, controlada ou controladora de Autorizada da
mesma modalidade e na mesma área de prestação de serviço.

II - Qualificação técnica:
a) registro e quitação da pretendente no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) do
local de sua sede, conforme Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966;
b) declaração do representante legal da pretendente ou atestado emitido por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, comprovando a aptidão para o desempenho da atividade pertinente, bem
como a existência de pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da
autorização;
III - Qualificação econômico-financeira:
a) declaração de que a empresa está em boa situação financeira e que não existe contra ela pedido
de falência ou concordata expedida.
IV - Regularidade fiscal:
a) prova da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e, se houver, municipal, relativo à sede
da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da autorização;
c) prova da regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da pretendente,
ou outra equivalente, na forma da lei;
d) prova da regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
e) para os casos definidos nas alíneas b e c, em caso de mudança da sede da pessoa jurídica nos dois
anos que antecederam ao pedido, deverão ser apresentadas, além das já mencionadas, as certidões
negativas de falência e concordata do distribuidor das localidades onde teve sede a pessoa jurídica.
Parágrafo único. A Anatel, a seu critério, poderá exigir documentação adicional às definidas nos
incisos I, II, III e IV deste artigo.
CAPÍTULO III
DO INÍCIO DA EXPLORAÇÃO E DA DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO
Art. 18. A Autorizada deverá iniciar a exploração comercial do SME no prazo indicado no Termo
de Autorização, que não poderá ser superior a doze meses contados a partir da data de publicação
do Termo de Autorização no Diário Oficial da União.
Art. 19. A autorização para exploração do SME implica no compromisso de torná-lo disponível e
em operação regular na área de prestação de serviço, observando-se prazos e exigência de cobertura
mínima estabelecidos em regulamentação específica.
Parágrafo único. O serviço é considerado disponível e em operação regular quando há sinal
adequado à prestação do serviço, na localidade em questão.
CAPÍTULO IV
DA TRANSFERÊNCIA
Art. 20. A transferência da autorização, observada a regulamentação do SME, exige prévia anuência
da Anatel.
Art. 21. Para transferência da autorização do SME, a interessada deverá:

I - atender às exigências compatíveis com o serviço a ser prestado, em relação à qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira, habilitação jurídica e regularidade fiscal, apresentando
documentação de acordo com o artigo 17 deste Regulamento;
II - apresentar declaração firmada por seu representante legal comprometendo-se a cumprir todas as
cláusulas do Termo de Autorização em vigor, sub-rogando-se nos direitos e obrigações da primitiva
autorizada.
Art. 22. A transferência da autorização ou do controle societário da Autorizada não será admitida se
prejudicar a competição ou colocar em risco a execução dos compromissos assumidos, observadas
as normas gerais de proteção à ordem econômica e o artigo 7° da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997.
Art. 23. A transferência da autorização somente poderá ser efetuada após 3 (três) anos do início
efetivo da operação comercial do serviço, contados a partir da data de retirada da primeira licença
de funcionamento de estação.
Art. 24. A transferência da autorização entre empresas controlada e controladora entre si e nos casos
decorrentes de cisão, poderá ser efetuada pela Anatel a qualquer momento, observado o disposto no
artigo 21 deste Regulamento.
Art. 25. A Anatel após o recebimento dos documentos de pedido de transferência de autorização
terá o prazo de três meses para analisá-lo e, se for o caso, emitir os atos necessários à sua
efetivação.
Parágrafo único. Caso o pedido não esteja corretamente instruído, o prazo ficará suspenso até o
cumprimento da exigência.
Art. 26. As alterações no controle societário da Autorizada estarão sujeitas a controle posterior pela
Anatel, visando a manutenção das condições indispensáveis para a autorização ou de outras
condições da regulamentação, devendo a prestadora enviar à Anatel requerimento contendo sua
composição societária anterior, a operação efetuada e o quadro resultante da operação, além da
documentação constante dos incisos I, III e IV do artigo 17 deste Regulamento, no que couber.
Art. 27. Em todos os casos de alteração contratual, a Autorizada deverá apresentar à Anatel cópias
autenticadas das respectivas alterações, arquivadas ou registradas na repartição competente, no
prazo de sessenta dias contados de sua efetivação.
CAPÍTULO V
DA EXTINÇÃO
Art. 28. A autorização para exploração do SME extingui-se por cassação, caducidade, decaimento,
renúncia ou anulação, conforme disposto na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997.
TÍTULO IV
DAS REGRAS GERAIS DE PRESTAÇÃO DO SME
CAPÍTULO I
DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA
Art. 29. Constituem obrigações da Autorizada, além daquelas previstas na Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990, na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, na regulamentação aplicável e nos
Termos de Autorização, as que se seguem:
I - prestar serviço adequado: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
fruição, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade dos
preços;

II - atender metas de qualidade definidas em regulamentação específica;
III - encaminhar à Anatel, quando solicitado, as informações relativas a prestação do serviço;
IV - informar ao assinante as condições de cessação e suspensão do serviço com antecedência
mínima de quarenta e oito horas, no caso de suspensão não ditada por evento de força maior, e
cento e oitenta dias, em se tratando de cessação do serviço.
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO
Art. 30. O Usuário do SME tem direito, além daqueles estabelecidos na Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, ao conhecimento prévio de toda
alteração nas condições de prestação do serviço que lhe atinja direta ou indiretamente.
Art. 31. Constituem deveres dos usuários, além daqueles estabelecidos na Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, os seguintes:
I - apresentar, para habilitação do serviço, estação móvel segundo modelo certificado pela Anatel;
II - manter a estação móvel dentro das especificações técnicas segundo as quais foi certificada;
III - indenizar a Prestadora de SME por todo dano ou prejuízo que causar, por infringência de
disposição legal, regulamentar ou contratual, independentemente de qualquer outra sanção;
IV - pagar à prestadora pela utilização do serviço.
CAPÍTULO III
DO PREÇO DO SERVIÇO
Art. 32. O preço do SME será livre, reprimindo-se toda prática prejudicial à competição, bem como
o abuso do poder econômico, nos termos da legislação própria.
Parágrafo único. As prestadoras deverão dar ampla publicidade de sua tabela de preços de forma a
assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados.
CAPÍTULO IV
DO CONTRATO DE TOMADA DE ASSINATURA
Art. 33. A prestação do SME é condicionada à celebração do Contrato de Tomada de Assinatura
entre a Autorizada e o pretendente assinante.
Art. 34. A Autorizada de SME deve fornecer ao assinante, quando da assinatura do Contrato de
Tomada de Assinatura, Manual do SME que deve conter, no mínimo:
I - regulamento do serviço;
II - informações necessárias ao bom uso do serviço;
III - critérios de cobrança do serviço.
Art. 35. O Contrato de Tomada de Assinatura pode ser rescindido:
I - a pedido do assinante, a qualquer tempo; ou
II - por iniciativa da Autorizada de SME, ante o descumprimento comprovado, por parte do
assinante, das obrigações contratuais e/ou regulamentares.
§ 1º. A desativação da estação móvel por pedido do assinante deve ser efetivada pela Autorizada em
até vinte e quatro horas, a partir da solicitação, observadas as demais condições contratuais.

§ 2º. Em qualquer hipótese a rescisão não prejudica a exigibilidade dos encargos decorrentes do
Contrato de Tomada de Assinatura.
CAPÍTULO V
DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS E CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS
SEÇÃO I
DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS
Art. 36. A entrega do documento de cobrança ao assinante, constituído de demonstrativos e faturas
dos serviços prestados, deve ocorrer pelo menos cinco dias antes do vencimento.
Art. 37. O documento de cobrança apresentado pela Autorizada ao assinante deve discriminar, de
maneira detalhada, clara e explicativa, todo registro relacionado à prestação do serviço no período,
os descontos concedidos, impostos e eventuais encargos, conforme regulamentação específica.
Art. 38. Havendo concordância do assinante poderão ser cobrados valores referentes a utilização de
outros serviços de telecomunicações e serviços de valor adicionado, por meio do documento de
cobrança do SME, desde que estes sejam claramente discriminados, com identificação dos
respectivos prestadores ou provedores.
Art. 39. A Autorizada pode suspender o provimento do serviço ao assinante que não honrar o
pagamento de débito decorrente da utilização do serviço prestado após transcorridos trinta dias de
inadimplência.
§ 1º. A inadimplência caracteriza-se pelo não pagamento de débito, objeto de documento de
cobrança de prestação de serviço, de periodicidade regular, na data de vencimento, sem contestação
pelo assinante.
§ 2º. A Autorizada deve informar ao assinante, com antecedência mínima de quinze dias, a
suspensão do serviço.
Art. 40. Transcorridos trinta dias de suspensão do serviço, permanecendo a inadimplência, a
Autorizada pode efetivar a desativação definitiva da estação móvel do assinante e rescindir o
Contrato de Tomada de Assinatura para Prestação do SME, desde que estas intenções e os valores
dos débitos sejam comunicados ao assinante, com antecedência mínima de quinze dias.
Parágrafo único. Rescindido o Contrato de Tomada de Assinatura para Prestação do SME, por
inadimplência, a prestadora pode incluir o registro de débito em sistemas de proteção ao crédito.
Art. 41. A apresentação da contestação dos débitos, por parte do assinante, suspende a fluência dos
prazos estabelecidos nos artigos 39 e 40 do presente Regulamento, até que o mesmo seja notificado
da decisão da prestadora.
Art. 42. O assinante, isento de qualquer ônus, tem direito de certidão e de requerer a retificação das
informações de inadimplência relativas a sua pessoa.
Art. 43. A Autorizada responde pelos danos de qualquer natureza em razão de informação
inverídica de inadimplência.
Art. 44. O assinante inadimplente pode efetuar a qualquer momento o pagamento do débito,
devendo a Autorizada retirar a informação de inadimplência e restabelecer o serviço em até vinte e
quatro horas após a declaração ou comprovação do pagamento pelo assinante ou, ainda, do
recebimento pela prestadora de comprovação do pagamento via sistema bancário, se não houver
sido rescindido o Contrato de Tomada de Assinatura para Prestação de SME.
Art. 45. As quitações de débito relativas a contratos rescindidos habilitam os assinantes a pleitear
novo atendimento junto à prestadora de SME.

SEÇÃO II
DA CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS
Art. 46. O assinante tem o direito de questionar os débitos contra ele lançados pela Autorizada, não
se obrigando ao pagamento dos valores, além dos que considere devidos, sendo defeso a Autorizada
recusar o pagamento parcial.
§ 1º. O pagamento dos valores questionados pelo assinante somente poderá ser exigido pela
prestadora quando esta comprovar a prestação dos serviços objeto do questionamento.
§ 2º. Caso o assinante apresente contestação parcial deve ser suspensa a cobrança da parcela
impugnada.
§ 3º. O prazo para contestação dos débitos é de cento e vinte dias contados da data de recebimento
do documento de cobrança.
Art. 47. A contestação de débitos, em todas as hipóteses, pode ser apresentada pessoalmente pelo
assinante, ou por seu representante legal, na forma escrita ou verbal, ou por qualquer meio de
comunicação à distância.
Parágrafo único. A contestação feita pelo assinante deve ser processada pela prestadora e receber
um número de ordem que será informado ao interessado para possibilitar o acompanhamento de seu
questionamento.
Art. 48. A devolução de valores recebidos indevidamente deve ocorrer imediatamente após a
comprovação da cobrança indevida, observada a legislação pertinente.
CAPÍTULO VI
DA DISPONIBILIDADE DE FACILIDADES INERENTES À PLATAFORMA
Art. 49. A Autorizada poderá colocar à disposição dos usuários, sem prévia anuência da Anatel,
facilidades alternativas inerentes à plataforma do sistema que não caracterizem nova modalidade de
serviço.
§ 1º. A prestação de outra modalidade de serviço utilizando a mesma plataforma dependerá de
autorização específica.
§ 2º. Constatada qualquer irregularidade, a Agência determinará a imediata suspensão da facilidade
ofertada, sujeitando-se a prestadora às sanções cabíveis.
TÍTULO V
DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Art. 50. A canalização e condições de uso das faixas de radiofreqüência destinadas ao SME são
disciplinadas em regulamentação específica.
Art. 51. A utilização dos recursos de numeração pelas autorizadas de SME dar-se-á conforme
condições previstas no Regulamento de Numeração, no Regulamento de Administração de
Recursos de Numeração e em regulamentação específica.
Art. 52. A saúde da população e o meio ambiente expostos a campo eletromagnético gerado por
estação rádio base de SME deverão ser preservados.
Parágrafo único. Para avaliação da exposição humana a campos eletromagnéticos deverão ser
observados os limites estabelecidos na regulamentação.
TÍTULO VI
DAS CONDIÇÕES DE USO DE RADIOFREQÜÊNCIA

CAPÍTULO I
DA UTILIZAÇÃO EFICIENTE E ADEQUADA
Art. 53. A aferição da utilização eficiente e adequada das radiofreqüências consignadas e a
prorrogação da autorização de uso da radiofreqüência, conforme previsto nos artigos 127 e 167 da
Lei nº 9.472, de julho de 1997, bem como a destinação do uso da radiofreqüência a outro prestador
pela constatação de utilização ineficiente e inadequada das radiofreqüências, devem obedecer
regulamentação específica.
CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES DE EXPANSÃO DO SERVIÇO
Art. 54. As prestadoras de SME poderão pleitear a expansão do serviço, pelo aumento do número
de canais para sua área de prestação de serviço, respeitando o limite de espectro estabelecido no
artigo 14 deste Regulamento.
Art. 55. Para pleitear a expansão do serviço, as prestadoras deverão comprovar:
I - a utilização eficiente e adequada das radiofreqüências de acordo com o artigo 53;
II - o atendimento ao compromisso de disponibilidade do serviço, definido em regulamentação
específica;
III - a necessidade do aumento do número de canais, considerado todos os recursos tecnológicos
disponíveis para utilização da capacidade dos canais já disponibilizados.
Art. 56. A autorização de uso de radiofreqüências, para fins de expansão de serviço, dependerá de
licitação, nos termos do artigo 164 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Parágrafo único. A Anatel, no processo de decisão para a realização de chamamento público ou
licitação pública, observará o disposto no artigo 12 deste Regulamento.
Art. 57. O valor de referência correspondente ao uso de radiofreqüência, para fins de expansão do
serviço, será fixado no instrumento convocatório.
Art. 58. A autorização de uso de radiofreqüência, para fins de expansão do serviço, será expedida
pelo prazo remanescente da autorização de uso de radiofreqüência original.
Art. 59. A autorização de uso da radiofreqüência para fins de expansão pode ser prorrogada por
período igual ao da autorização de uso de radiofreqüência original, nos termos da Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DE CANAIS CONSIGNADOS
Art. 60. A Anatel poderá alterar os canais consignados anteriormente à data de entrada em vigor
deste Regulamento para fins de compatibilização dos canais expandidos.
Art. 61. A Anatel, tendo em vista a utilização eficiente e adequada do espectro, o desenvolvimento
tecnológico, evitar interferências prejudiciais, ou o interesse público, poderá alterar a qualquer
tempo, por sua iniciativa ou por solicitação dos interessados, a destinação de radiofreqüências
consignadas.
Art. 62. A Anatel, mediante solicitação de todas as autorizadas envolvidas, poderá trocar canais de
SME a elas consignados, desde que a alteração cumulativamente:
I - envolva exclusivamente canais que estejam em uma mesma faixa de radiofreqüências e sejam
referentes a uma mesma área de prestação de serviço;

II - mantenha cada uma das autorizadas envolvidas com a mesma quantidade de canais
consignados.
§1º. A solicitação dos interessados deverá ser encaminhada à Anatel para fins de análise e, se for o
caso, aprovação e emissão dos atos necessários à efetivação da alteração, que deverá ocorrer em até
sessenta dias contados a partir da data de recebimento da solicitação.
§2º. As autorizadas terão um prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do
ato de aprovação, para implementar as alterações aprovadas.
TÍTULO VII
DO PROCESSO DE COORDENAÇÃO
CAPÍTULO I
DO ÂMBITO INTERIOR
Art. 63. As entidades interessadas, ao solicitarem expedição de autorização ou obtenção de licença
de funcionamento de estação, deverão previamente realizar coordenação de freqüências com
prestadoras de SME autorizadas, visando identificação de possíveis incompatibilidades de operação,
apresentando à Anatel cópia de acordo assinado com todas as autorizadas envolvidas.
Art. 64. Deve-se entender por incompatibilidade de operação, qualquer conflito decorrente de
interferência prejudicial gerada pelo sistema pretendido em sistemas autorizados, assim como
aquela sofrida em estação pretendida.
Art. 65. O processo de coordenação será disciplinado em regulamentação específica.
Art. 66. O processo de coordenação pode resultar em um acordo mutuamente satisfatório, inclusive
nos casos em que os critérios de proteção não forem totalmente satisfeitos, desde que preservada a
qualidade do serviço.
Art. 67. Não havendo acordo entre os interessados, a Anatel, por solicitação de uma das partes, e
levando em conta a melhor forma de atender ao interesse público, arbitrará as condições para as
modificações necessárias nas características técnicas das estações rádio base licenciadas ou da
estação pretendida.
CAPÍTULO II
DAS REGIÕES FRONTEIRIÇAS
Art. 68. Nas regiões fronteiriças são definidas zonas de coordenação onde toda prestadora de SME,
antes do início da operação ou de efetuar uma modificação em uma consignação de freqüência de
uma estação rádio base do SME, deverá coordenar a consignação projetada com as prestadoras que
poderão ser afetadas, conforme acordos firmados entre as administrações nacionais ou entre as
respectivas prestadoras de Serviço.
Parágrafo único. Regiões fronteiriças são aquelas compreendidas entre localidades situadas no
Brasil e em países que com ele façam fronteira.
Art.69. Para a implementação do SME em zonas de fronteira do Mercosul deve ser observado o
disposto na regulamentação específica.
TÍTULO VIII
DA INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES
Art. 70. Caberá à prestadora quando da instalação de estação de telecomunicações:
I - dispor de projeto técnico, que permanecerá em seu poder, devendo mantê-lo atualizado e, a
qualquer tempo, disponível à Agência;

II - informar, por intermédio de resumo do projeto devidamente avalizado por profissional
habilitado, a intenção de promover a instalação ou alteração de características técnicas de estação de
telecomunicações;
III - apresentar acordo de coordenação assinado com as autorizadas envolvidas, quando cabível;
IV - observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a edificações,
torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros públicos;
V - assegurar que a instalação de suas estações está em conformidade com a regulamentação
pertinente.
Parágrafo único. Para efeito deste regulamento configura-se alteração de estação de
telecomunicações a mudança de características técnicas que envolva modificação de parâmetros da
licença de funcionamento.
Art. 71. A Agência examinará os informes prestados e fará as exigências que entender pertinentes
no prazo de dez dias.
Art. 72. A prestadora, na medida em que tenha cumprido as exigências feitas pela Agência,
requererá a emissão da respectiva Licença de Funcionamento de Estação, pelo menos dez dias antes
da data prevista para o funcionamento.
§1º. O requerimento deverá ser instruído com termo de responsabilidade, assinado por profissional
habilitado, certificando que as instalações correspondem às características técnicas previstas no
resumo do projeto, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à
instalação, sem prejuízo das exigências previstas em norma específica do serviço.
§2º. O pedido será deferido de plano pela Agência que expedirá a licença, a ser entregue ao
interessado contra o recolhimento da taxa de fiscalização de instalação para que a estação de
telecomunicações possa iniciar o funcionamento.
§3º. Constatada qualquer irregularidade a Agência determinará a imediata regularização, sujeitandose a prestadora às sanções cabíveis.
Art. 73. A prestadora deverá informar à Agência a ativação de qualquer estação rádio base com
antecedência mínima de dez dias.
Parágrafo único. É vedada a exploração comercial do serviço quando se tratar de ativação em
caráter experimental.
Art. 74. A licença para funcionamento de estação de telecomunicações deverá estar disponível a
qualquer tempo à Agência Nacional de Telecomunicações.
Art. 75. As desativações de estações rádio bases deverão ser informadas à Anatel, até trinta dias
após a desativação.
Art. 76. O licenciamento das Estações Móveis observará procedimento próprio estabelecido no
Regulamento para Arrecadação de Receitas do FISTEL.
Parágrafo único. A prestadora de SME deverá manter junto a seu cadastro de assinante as licenças
das estações móveis respectivas.
TÍTULO IX
DA INTERCONEXÃO
Art. 77. As condições para interconexão de redes são objeto de livre negociação entre os
interessados, desde que seja observado o disposto na Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, no
Regulamento Geral de Interconexão e neste Regulamento.

Art. 78. A sistemática de remuneração pelo uso de rede do SME será definida em regulamentação
específica.
Art. 79. As prestadoras do SME, de áreas distintas de prestação de serviço, podem interconectar
suas redes diretamente para o serviço de despacho entre essas áreas.
Parágrafo único. Admite-se a interconexão de redes para possibilitar serviço de despacho
internacional.
TÍTULO X
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 80. A prestadora de SME fica sujeita à fiscalização da Anatel, observadas as disposições legais
e regulamentares pertinentes, devendo, quando lhe for exigido, prestar contas da gestão, permitindo
o livre acesso aos seus recursos técnicos e registros contábeis.
Art. 81. O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos, associados à autorização,
sujeitará a prestadora às sanções de advertência, multa, suspensão temporária ou caducidade,
conforme disposto em regulamentação específica.
Art. 82. O não cumprimento dos compromissos de disponibilidade estabelecidos no artigo 19 deste
Regulamento poderá implicar em retomada das radiofreqüências respectivas e caducidade da
autorização, observados os procedimentos prévios e garantido o contraditório e ampla defesa do
interessado.
TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 83. As Autorizadas terão o prazo de doze meses a partir da data de publicação, para se
adaptarem a este Regulamento.
Art. 84. Enquanto não for emitida regulamentação específica relativa ao contorno de proteção deve
ser seguido o descrito no Anexo deste Regulamento.
ANEXO
1- Definições:
1.1 Altura da antena sobre o nível médio do terreno (HNMT): altura do centro de radiação da antena
em relação ao nível médio do terreno.
1.2 Área de cobertura de uma estação rádio base: área geográfica definida por um Contorno de
Proteção, em que uma estação móvel pode ser atendida por uma estação rádio base.
1.3 Contorno de Proteção: limite da área de cobertura de uma estação rádio base. Corresponde a um
valor de intensidade de campo elétrico para o qual é assegurada uma relação mínima de proteção.
1.4 Intensidade de Campo: intensidade de campo eletromagnético de uma onda de rádio, em um
ponto particular do espaço, medida em microvolt por metro.
1.5 Nível médio do terreno: média aritmética dos níveis médios das elevações do solo em um raio
de 10 Km, a partir da antena transmissora, obtidos em oito radiais igualmente espaçadas, partindose do Norte Verdadeiro, tomando no mínimo cinqüenta pontos por radial.
1.6 Potência Efetivamente Radiada (ERP): potência aplicada nos terminais de entrada de uma
antena multiplicada pelo seu ganho, relativo a um dipolo de meia onda, numa dada direção.
1.7 Relação de proteção: relação mínima, em dB, entre o sinal desejado e o sinal interferente que
assegura a qualidade especificada para o serviço.

1.8 Co-canal: é o canal de mesma freqüência utilizado em outra estação de base.
2 - Contorno de Proteção
2.1- A área de cobertura de uma estação rádio base, considerando-se uma margem de 10 dB e 12 dB
para as faixas de 460 MHz e 800/900 MHz respectivamente, deverá ser delimitada por um contorno
de proteção correspondente à intensidade de campo de:
2.1.1- 45 µ V/m na faixa de 460 MHz;
2.1.2- 100 µ V/m na faixa de 800/900 MHz;
2.2- A relação de proteção co-canal no contorno de proteção da área de cobertura de uma estação
rádio base deve ser de 15 dB. Em conseqüência, a intensidade de campo dos sinais interferentes no
referido contorno não poderá exceder a:
2.2.1- 8,0 µ V/m na faixa de 460 MHz;
2.2.2- 18,0 µ V/m na faixa de 800/900 MHz.
2.3- O sistema da autorizada deverá ser dimensionado e planejado de tal modo que o valor máximo
de intensidade de campo no limite da sua área de prestação de serviço não ultrapasse a:
2.3.1- 45 µ V/m na faixa de 460 MHz;
2.3.2- 100 µ V/m na faixa de 800/900 MHz.

RESOLUÇÃO N.º 276, DE 25 DE SETEMBRO DE 2001

Dá nova redação ao art. 14 no Regulamento do Serviço
Móvel Especializado – SME, aprovado pela Resolução n.º
221, de 27 de abril de 2000.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho
de 1997, e pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado
pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997;
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º, 6º e 127 da Lei n.º 9.472, de 1997, e no art. 16 do
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto n.º 2.338, de 7 de
outubro de 1997;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública n.º 301, de
19 de junho de 2001, publicada no Diário Oficial de 21 de junho de 2001;
CONSIDERANDO o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Especializado - SME,
aprovado pela Resolução n.º 275, de 25 de setembro de 2001;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º 177, realizada em 19 de setembro
de 2001, resolve:
Art. 1º Dar nova redação ao art. 14 no Regulamento do Serviço Móvel Especializado – SME,
aprovado pela Resolução n.º 221, de 27 de abril de 2000, na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO NAVARRO GUERREIRO
Presidente do Conselho

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO No 518, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Aprova alteração no Regulamento do Serviço
Móvel Especializado -SME.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei
no 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei no 9.472 - Lei Geral de
Telecomunicações - LGT, de 16 de julho de 1997, que estabelece que os serviços de
telecomunicações são organizados com base no princípio da livre, ampla e justa competição
entre todas as prestadoras, devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para
corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica;
CONSIDERANDO o disposto no art. 19 da LGT, que atribui à Agência a
competência de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras e, especialmente, exercer o poder normativo
relativamente às telecomunicações;
CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da LGT, segundo o qual a disciplina da
exploração dos serviços no regime privado tem por objetivo viabilizar o cumprimento das leis,
em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos
consumidores;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta
Pública no 828, de 18 de outubro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 24 de outubro
de 2007;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua 502ª Reunião, realizada em 13 de
novembro de 2008;
CONSIDERANDO o constante nos autos do processo no 53500.015451/2006,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Resolução, a alteração no Regulamento
do Serviço Móvel Especializado - SME, aprovado pela Resolução no 404, de 5 de maio de 2005.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
200890196898

ANEXO À RESOLUÇÃO No 518, 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Alteração do Regulamento do Serviço Móvel
Especializado - SME, aprovado pela Resolução no
404, de 5 de maio de 2005.
Art. 1º O “caput” do Art. 14 do Regulamento do Serviço Móvel Especializado SME, aprovado pela Resolução no 404, de 5 de maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 14. A outorga de uso de radiofreqüências a uma mesma Autorizada de SME,
suas coligadas, controladas ou controladoras, em uma mesma área geográfica, está sujeita aos
limites definidos no Plano Geral de Autorizações do SME.”
Art. 2º Fica excluído o parágrafo único, do Art. 14, do Regulamento do Serviço
Móvel Especializado - SME, aprovado pela Resolução no 404, de 5 de maio de 2005.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO N.º 405 , DE 5 DE MAIO DE 2005.
Aprova Alterações no Plano Geral de Autorizações do
Serviço Móvel Especializado - SME.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997 e art. 35, do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n.º 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO os comentários recebidos em decorrência da Consulta Pública n.º 570, de 22 de
outubro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2004;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º 343, realizada em 27 de abril de 2005,
resolve:
Art.1.º Republicar, com alterações o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Especializado SME, na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução n.º
275, publicada no Diário Oficial da União de 26 de setembro de 2001.

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO N.º 405 , DE 5 DE MAIO DE 2005.
PLANO GERAL DE AUTORIZAÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 1º Este documento, editado com fundamento no art. 22, inciso VI da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT e no art. 9º do Regulamento do Serviço
Móvel Especializado - SME, aprovado pela Resolução n.º 221, de 27 de abril de 2000, tem por
objetivo estabelecer o Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Especializado - PGA-SME.
Art. 2º Para fins deste plano, aplicam-se as seguintes definições:
I - Área de Prestação de Serviço: área geográfica definida pela Anatel, na qual a autorizada explora
o SME, conforme condições previamente estabelecidas;
II - Área de Registro: área geográfica contínua, definida pela Anatel, onde é prestado o SME tendo
os mesmos limites geográficos das Áreas de Tarifação; e,
III - Área de Tarifação: área específica, geograficamente contínua, composta pelos territórios dos
municípios relacionados a um mesmo Código Nacional do Plano Geral de Códigos NacionaisPGCN, aprovado pela Resolução n.º 263, de 8 de junho de 2001, utilizada como base para a
definição de sistemas de tarifação.
Parágrafo único. Aplicam-se adicionalmente os conceitos, as definições e demais disposições
estabelecidos na regulamentação, em especial as constantes do Regulamento do SME.
Art. 3º A Anatel pode fixar compromissos de atendimento, abrangência e qualidade nas
autorizações para prestação do SME.
Capítulo II
Das Autorizações para prestação do SME
Seção I
Das Áreas de Prestação do SME
Art. 4º As autorizações para prestação do SME têm Área de Prestação com os mesmos limites
geográficos das Áreas de Registro.
§1º Excepcionalmente, diante de razões de interesse público, a Anatel poderá expedir autorizações
para prestação do SME tendo Áreas de Prestação com limites diferentes do definido no caput.
§2º As Áreas de Prestação de SME não são afetadas por desmembramento ou incorporação de
Município, Território, Estado-membro ou do Distrito Federal.
Seção II
Dos limites à expedição de Autorizações do SME ou outorga de autorização de uso de
radiofreqüências a ele associadas
Art. 5º Não haverá restrição ao número de autorizações para prestação do SME, respeitada a
limitação técnica decorrente da escassez dos recursos do espectro de radiofreqüências, nos termos
dos artigos 131, 132 e 136 da LGT.

Art. 6º É vedado a uma mesma pessoa jurídica deter mais de uma autorização para explorar o SME
em uma mesma Área de Prestação ou parte dela.
Art. 7º A uma mesma Autorizada de SME, suas coligadas, controladas ou controladoras, em uma
mesma Área de Prestação, podem ser consignados canais de radiofreqüências ou faixas de espectro
que totalizem, no máximo, 15 MHz, incluídos canais de transmissão e recepção.
Parágrafo único. A consignação de canais de radiofreqüências ou faixas de espectro a prestadoras
do SME é feita observado limite mínimo de 1 MHz para cada autorização incluindo canais de
transmissão ou recepção.
Seção III
Da obtenção de autorização
Art. 8º A autorização para prestação do SME ou a outorga de autorização de uso de radiofreqüência
a ela associada têm caráter oneroso, sendo o procedimento de expedição precedido de requerimento
do interessado ou de ofício.
§1º A aferição de inexigibilidade de licitação e apuração do número de interessados no uso de
radiofreqüências deve ser realizada por meio de chamamento público, nos termos da
regulamentação.
§2º Caracterizada a hipótese de inexigibilidade de licitação, o valor a ser pago será aquele previsto
na regulamentação ou no chamamento público.
Seção IV
Da transferência, consolidação e cisão
Art. 9º A transferência de instrumento de Autorização ou permissão sujeita-se à prévia aprovação da
Anatel, observadas as exigências do §2º do art. 136 da LGT.
Art. 10 Os instrumentos de Autorização ou Permissão para prestação do SME podem ser
consolidados em um único Termo de Autorização, observado o disposto no art. 9º.
§1º A consolidação prevista no caput acarretará a extinção dos instrumentos originais de Permissão
e Autorização para prestação do SME e não prejudicará os compromissos de interesse da
coletividade estabelecidos em cada um dos instrumentos.
§2º O instrumento consolidado incluirá os canais e faixas de espectro radioelétrico associados aos
instrumentos originais, mantidos os respectivos prazos de autorização de uso de radiofreqüências.
Art. 11 É vedada a cisão de Termos de Autorização de SME.
Parágrafo único. Não caracteriza a cisão prevista no caput a extinção de direito de uso de parte das
radiofreqüências associadas à autorização de SME em decorrência do encerramento dos respectivos
prazos de vigência ou da devolução de canais a fim de garantir o uso eficiente do espectro.
Art. 12 Nas hipóteses em que uma empresa esteja autorizada a prestar o SME em apenas parte de
uma Área de Registro, é possível estender os limites de sua área de prestação até que coincidam
com os limites da Área de Registro.
Parágrafo único. A autorização para uso das radiofreqüências, necessárias à extensão prevista neste
artigo, deve observar os procedimentos estabelecidos nos §1º e §2º do art. 8º.
Art. 13 A consolidação pode ser promovida simultaneamente com a transferência da Autorização ou
Permissão para prestação do SME, inclusive por meio de fusão ou incorporação de empresas.
Parágrafo único. A transferência prevista neste artigo observará as condições e exigências
estabelecidas na regulamentação.

Capítulo III
Das Autorizações de uso de Radiofreqüência associadas ao SME
Art. 14 A autorização de uso de radiofreqüência associada à autorização de SME é outorgada pelo
prazo de 15 (quinze) anos, prorrogável uma única vez por igual período.
§1º A prorrogação do prazo da autorização de uso de radiofreqüências associadas à autorização de
SME é onerosa, podendo o Termo de Autorização estabelecer bases para a fixação do valor devido.
§2º A autorização de uso de radiofreqüência, para fins de expansão do serviço em mesma área de
prestação, será expedida pelo prazo remanescente da autorização de uso de radiofreqüência original.
Art. 15 O espectro de radiofreqüências destinado à prestação de SME é definido em regulamentação
específica.
§1º O uso de radiofreqüência destinada à prestação do SME se dá em caráter primário e restrito à
respectiva Área de Prestação.
§2º O compartilhamento de radiofreqüência pode ser autorizado pela Anatel se não implicar em
interferência prejudicial nem impuser limitação à prestação do SME.
Capítulo IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 16 Os requerimentos de expedição de autorização para prestação do SME e de outorga de
autorização de uso de radiofreqüência para fins de expansão do serviço formulados antes da edição
deste Plano deverão ser confirmados perante a Anatel e obedecerão o disposto neste plano,
especialmente no art. 8º.
Art. 17 O Usuário do SME, no exercício do seu direito de escolha, deve selecionar a prestadora de
STFC de sua preferência para encaminhamento de chamadas de Longa Distância a cada chamada
por ele originada.
§ 1º Considera-se de Longa Distância, quando originada no SME, a chamada destinada a Código de
Acesso associado à área geográfica externa à Área de Registro de origem da chamada ou a chamada
destinada a um outro país.
§ 2º A originação de chamadas por Usuário do SME deve obedecer a procedimento de marcação
estabelecido em regulamentação específica.
§ 3º Excetuam-se do disposto neste artigo o serviço de despacho de prestadoras do SME.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO No 95.744, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1988.
Aprova o Regulamento do Serviço Especial de
Televisão por Assinatura - TVA.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando das atribuições que lhe conferem os artigos 81, item III, da
Constituição, e 1°, § 3°, do Regulamento Geral do Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pelo
Decreto n° 52.026, de 20 de maio de 1963, e considerando o que dispõe a alínea f do artigo 6° do referido
Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962,
DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Serviço Especial de Televisão por Assinatura-TVA, que com este
baixa.
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1988; 167° da Independência e 100° da República.
JOSÉ SARNEY
Antônio Carlos Magalhães
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 24.2.1988
REGULAMENTO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TELEVISÃO POR ASSINATURA - TVA, ANEXO AO
DECRETO Nº 95.744, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1988
Disposições Preliminares
Art. 1º O Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA, obedecerá aos preceitos da legislação de
telecomunicações, aos deste Regulamento e às normas que vierem a ser baixadas pelo Ministério das
Comunicações.
Parágrafo único. Aplicam-se, no que couberem, ao Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA, as
disposições do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e suas alterações.
Art. 2º O Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA é o serviço de telecomunicações, destinado a
distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais codificados, mediante utilização de canais do espectro
radioelétrico, permitida, a critério do poder concedente, a utilização parcial sem codificação.
Parágrafo único. Não constitui TVA o encaminhamento de sinais codificados às suas estações repetidoras
ou retransmissoras, por parte de concessionárias de serviços de radiodifusão de sons e imagens.
Art. 3º Para os efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições:
I - área, de prestação de serviço é a área geográfica definida no ato de outorga de exploração do serviço;
II - assinante é a pessoa que adquire o direito à recepção dos sinais do TVA;
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III - assinatura é o contrato oneroso de prestação de serviços, celebrado entre o assinante, individual ou
coletivamente considerado, e a entidade exploradora do TVA;
IV - assinatura parcial é o contrato oneroso de prestação de serviço básico, excluídos eventos especificados
no contrato, celebrado entre o assinante, individual ou coletivamente considerado, e a entidade exploradora do
TVA;
V - preço é a remuneração que os assinantes pagam pela cessão de uso e manutenção do decodificador,
pela prestação do serviço ou em cada evento transmitido.
Habilitação à Exploração
Art. 4.° Podem habilitar-se à exploração do TVA:
I - as pessoas jurídicas de direito público interno;
II - as entidades da Administração Pública Indireta, que tenham por finalidade a exploração de serviço
especial de telecomunicações, exceto as sociedades de economia mista;
III - as fundações não governamentais, constituídas e com sede e foro no Pais, instituídas e mantidas por
brasileiros ou por pessoas jurídicas que preencham os requisitos para exploração do TVA;
IV - as companhias nacionais, com ações exclusivamente nominativas, ou as sociedades por cotas de
responsabilidade limitada, desde que as ações ou cotas sejam subscritas, exclusivamente, por brasileiros.
Parágrafo único. À exploração do TVA pelas pessoas referidas nos itens I e II deste artigo limitar-se-á à
correspondente área territorial e será feita sob o regime de autorização.
Art. 5º As entidades pretendentes à execução do TVA deverão obedecer aos seguintes princípios gerais:
I - não podem ter como sócios ou acionistas:
a) as pessoas jurídicas, salvo os partidos políticos ou a União;
b) as pessoas naturais que estejam incapacitadas para a prática de atos da vida civil ou sob efeito de
sentença condenatória criminal.
II - o diretor, administrador, gerente, sócio com poder de administração, procurador ou responsável, a
qualquer título, pela orientação intelectual e administrativa, deve preencher, além dos requisitos comuns aos
sócios, mais os seguintes:
a) ser brasileiro nato;
b) não ter prerrogativa de foro especial.
Art. 6º Compete à União, privativamente, por intermédio do órgão fiscalizador do Ministério das
Comunicações, a fiscalização do TVA em tudo o que disser respeito à observância das leis, regulamentos e
outras normas em vigor no Pais, e às obrigações decorrentes da outorga.
§ 1º A fiscalização será exercida pelo Departamento Nacional de Telecomunicações -DENTEL.
§ 2º A outorga para a exploração do TVA não dispensa seu beneficiário do cumprimento das normas de
engenharia relativas à instalação de equipamentos de transmissão e recepção, determinadas por posturas
municipais ou estaduais e demais obrigações legais.
Art. 7º Nas localidades das estações geradoras e repetidoras, a exploradora deverá instalar pelo menos um
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terminal equipado para recepção, destinado à fiscalização.
Parágrafo único. A instalação do terminal e seu uso para fins de fiscalização não acarretarão ônus para o
poder concedente.
Condições Iniciais para a Outorga
Art. 8º O inicio do processamento da outorga para a exploração do TVA dar-se-á:
I - por iniciativa do Ministério das Comunicações;
II - a requerimento da entidade interessada, dirigido ao Minïstério das Comunicações, em que demonstre a
viabilidade técnica e a viabilidade econômica do projeto.
§ 1º O Ministério das Comunicações não elaborará estudos técnicos para exploração do TVA de interesse
das entidades pretendentes, limitando-se a julgar aqueles que lhe forem apresentados.
§ 2º A entidade interessada, em seu requerimento, deverá indicar as localidades das instalações
pretendidas, a área de prestação do TVA e os meios técnicos a serem utilizados para a sua execução.
Art. 9º O pedido apresentado será examinado pelo Ministério das Comunicações que, reconhecendo a
conveniência e a oportunidade de implantação do serviço proposto, convidará os interessados, por edital,
quando for o caso, a apresentarem suas propostas.
§ 1º O edital será publicado no "Diário Oficial" da União com antecedência de 45 (Quarenta e cinco) dias da
data marcada para o inicio do prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais serão recebidas propostas.
§ 2º Do edital constarão a localidade das estações geradoras e repetidoras, a área de prestação de serviço,
seu prazo de execução, os meios técnicos a serem utilizados, o horário de funcionamento e outros dados
julgados pertinentes.
§ 3º A outorga para a exploração do TVA a pessoas jurídicas de direito público interno, empresas públicas e
fundações governamentais poderá dar-se independentemente da publicação do edital ficando estas, entretanto,
obrigadas a apresentar a documentação prevista neste Regulamento, no que couber.
Das Propostas
Art. 10. Publicado o edital convidando os interessados à exploração do TVA, os pretendentes deverão, no
prazo estabelecido, apresentar proposta ao Ministério das Comunicações, instruída com os documentos de que
trata o artigo 25 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, e mais os seguintes:
I - relativamente aos sócios:
a) prova de nacionalidade brasileira;
b) ficha de informações cadastrais, conforme modelo padronizado pelo Ministério das Comunicações.
II - relativamente aos diretores ou sócios-gerentes da entidade:
a) prova de que são brasileiros natos;
b) certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) declaração única, assinada por todos os dirigentes, de que não estão no exercício de mandato eletivo
que assegure imunidade parlamentar, nem exercem cargos dos quais decorra foro especial;
d) ficha de informações cadastrais, conforme modelo padronizado pelo Ministério das Comunicações.
Art. 10. Publicado o edital convidando os interessados à exploração do TVA, os pretendentes deverão, no
prazo estabelecido, apresentar proposta ao Ministério das Comunicações, instruída com os seguintes
documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
I - relativos às entidades: (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
a) certidão de registro na repartição competente, contendo inteiro e atualizado teor do ato constitutivo;
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(Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
b) prova de quitação da contribuição sindical, exceto no caso de entidades constituídas para se habilitarem
ao edital; (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
c) demonstração de capacidade financeira, inclusive quanto à disponibilidade para a instalação da estação,
de acordo com norma específica do Ministério das Comunicações; (Incluído pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
II - relativos aos sócios: (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
a) prova de nacionalidade brasileira; (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
b) ficha de informações cadastrais, conforme modelo padronizado pelo Ministério das Comunicações;
(Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
III - relativo aos diretores ou sócios-gerentes da entidade: (Incluído pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
a) prova de que são brasileiros natos; (Incluído pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
b) certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; (Incluído pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
c) declaração única, assinada por todos os dirigentes, de que não estão no exercício de mandato eletivo
que assegure imunidade parlamentar, nem exercem cargos dos quais decorra foro especial; (Incluído pelo
Decreto nº 95.815, de 1988)
d) ficha de informações cadastrais, conforme modelo padronizado pelo Ministério das Comunicações.
(Incluído pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
Art. 11. A proposta deverá indicar os equipamentos e os meios técnicos a serem utilizados.
Parágrafo único. Enquanto não estiverem estabelecidas normas técnicas especificas, deverá ser anexado
memorial descritivo indicando o processo de codificação a ser usado na transmissão, quando for o caso.
Art. 12. Dos estatutos ou contratos sociais apresentados deverão constar cláusulas:
I - vedando que as ações ou cotas representativas do capital social sejam alienadas a pessoas naturais
estrangeiras ou a pessoas jurídicas;
II - proibindo que essas ações ou cotas sejam dadas em caução às pessoas referidas no item I;
III - declarando que as alterações contratuais ou estatutárias, bem assim as transferências de ações,
dependem de prévia autorização do Ministério das Comunicações.
Outorga
Art. 13. Findo o prazo do edital, o órgão competente do Ministério das Comunicações verificará quais
propostas satisfazem seus requisitos, indicando-as ao Ministro das Comunicações.
Art. 14. O Ministro das Comunicações, considerando as propostas dos pretendentes habilitados:
I - opinará sobre a conveniência de outorgar concessão ou autorização a mais de uma proponente para
explorar serviço dentro de mesma área;
II - submeterá as propostas dos pretendentes habilitados à decisão do Presidente da República.
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Art. 15. A outorga de concessão ou autorização para o TVA será deferida por decreto, sem direito de
exclusividade.
Art. 16. Deverão enquadrar-se nas condições deste Regulamento, com preferência de outorga, as entidades
já prestadoras do TVA (artigo 2º).
Art. 16. As entidades que já realizem serviços enquadráveis na definição do art. 2º, ficam sujeitas às
disposições deste Regulamento, com preferência de outorga. (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
Art. 17. O prazo da concessão para exploração do TVA será de até 15 (quinze) anos e poderá ser renovado
por iguais períodos.
Art. 18. Do ato de outorga para exploração do TVA deverão constar a denominação social da entidade
outorgada, o prazo de outorga, o nome do serviço, a localidade da estação geradora, a área de prestação do
serviço e o canal a ser utilizado, além de
qualquer outra característica que o Ministério das Comunicações
julgue conveniente.
Art. 19. As entidades exploradoras do TVA deverão atender às seguintes condições mínimas:
I - obrigação de executar o serviço de conformidade com o ato de autorização ou contrato de concessão;
II - submissão à fiscalização do Ministério das Comunicações, obrigando-se a fornecer os elementos
solicitados para esse fim;
III - respeito aos direitos dos assinantes, conforme o disposto neste Regulamento;
IV - observância dos prazos relativos à instalação e ao inicio da execução do serviço;
V - intransferibilidade da autorização ou concessão sem prévio assentimento do Presidente da República;
VI - proibição de efetuar alteração estatutária ou contratual e transferência de ações e de dar exercício a
novos diretores sem a prévia anuência do Ministério das Comunicações;
VII - obrigação de submeter à prévia aprovação do Ministério das Comunicações o procurador a quem
sejam outorgados poderes de administração e gerência;
VIII - obrigação de atender a todos os pretendentes ao serviço, localizados na área de prestação do serviço
definida no ato de outorga, salvo motivo de ordem técnica comprovável perante o Ministério das Comunicações.
Área de Prestação de Serviço
Art. 20. A área de prestação de serviço poderá ser reduzida ou expandida, a pedido fundamentado do
interessado e a critério motivado do Ministério das Comunicações.
Instalação do Serviço
Art. 21. A partir da data de publicação do ato de outorga a entidade deverá submeter à aprovação do
Ministério das Comunicações, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o projeto das instalações das estações
geradoras e repetidoras.
Parágrafo único. Caso o projeto seja apresentado incompleto ou de forma incorreta, a entidade terá o prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data da intimação, para sanar as falhas ou suprir as faltas verificadas.
Art. 22. A entidade deverá iniciar a execução do serviço no prazo máximo de : (dois) anos, a partir da data
de publicação do ato que aprovar o projeto de instalação.
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Art. 23. Os prazos a que se referem o artigo 21, inclusive parágrafo único, e o artigo 22 poderão ser
prorrogados a critério do Ministro das Comunicações, em despacho motivado.
Art. 24. Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a execução do serviço, a entidade deverá solicitar
vistoria de suas instalações ao Ministério das Comunicações.
Art. 25. Recebido o pedido, a autoridade procederá à vistoria dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 26. Caso as instalações não correspondam às especificações aprovadas, ou não atendam às demais
exigências legais, a entidade deverá realizar as correções julgadas necessárias dentro do prazo a ser fixado, em
cada caso, pelo Ministério das Comunicações.
Art. 27. Após o término das instalações, as entidades poderão solicitar ao Ministério das Comunicações
autorização para iniciar, irradiações experimentais com a finalidade de testá-las.
§ 1º Para os testes de campo nas irradiações experimentais, a entidade exploradora poderá instalar
aparelhos em locais situados na área de prestação de serviço, respeitado o disposto no artigo 7º e no parágrafo
único, do artigo 28, deste Regulamento.
§ 2º O prazo das irradiações experimentais será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis uma única vez e por
igual período, a critério do Ministério das Comunicações, considerado o limite máximo previsto no artigo 22.
§ 3º Durante o período das irradiações experimentais não será admitido qualquer tipo de publicidade, ainda
que gratuita.
Art. 28. Verificado em vistoria que as instalações correspondem às especificações aprovadas e que foram
atendidas as demais exigências legais, o Ministério das Comunicações expedirá a licença de funcionamento da
estação, fornecendo-lhe, nessa oportunidade, o indicativo de chamada.
Parágrafo único. Dada a licença de funcionamento, a entidade poderá iniciar a cobrança das assinaturas e
exploração do serviço.
Funcionamento
Art. 29. As entidades executantes do TVA não poderão modificar qualquer das características técnicas
aprovadas sem prévia autorização do Ministério das Comunicações.
Art. 30. Verificada a inobservância do disposto no artigo 29, a execução do serviço será interrompida, "ad
referendum" do Ministro das Comunicações, pelo prazo necessário à correção da irregularidade ou à aprovação
da modificação introduzida, sem prejuízo das sanções previstas neste Regulamento.
Art. 31. Positivando-se interferência prejudicial em serviço de telecomunicações outorgado, conforme
definido em norma própria, a entidade exploradora de TVA será obrigada a interromper, imediatamente, a
execução do serviço, até a remoção da causa da interferência, em prazo fixado pelo Ministério das
Comunicações.
Art. 32. As interrupções do serviço, por período superior a 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, deverão
ser justificadas, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, perante o Ministério das Comunicações.
Art. 33. Caso ocorra interrupção por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos, salvo motivo de força
maior devidamente comprovado e reconhecido pelo Ministério das Comunicações, a outorga será cassada, sem
que assista à entidade direito a qualquer indenização.
Art. 34. Durante o horário de funcionamento da estação, as entidades executantes deverão manter, sempre
presente, serviço técnico devidamente habilitado a prestar assistência à fiscalização do Ministério das
Comunicações.
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Art. 35. Os programas de informações e de opiniões transmitidos são livres e sem sujeição a qualquer
espécie de censura.
Parágrafo único. Compreendem-se como programas de informações e opiniões as reportagens, os
noticiosos, as entrevistas, os debates, os editoriais e outros da mesma natureza.
Art. 36. O abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento será punido na forma da
legislação em vigor.
Art. 37. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade de manifestação do pensamento, bem como de
divulgação de informação no TVA, fora dos casos previstos em lei, responderá pelo ato.
Programação
Art. 38. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 72 (setenta e duas) horas
subseqüentes ao encerramento das transmissões diárias.
Art. 38. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 24 (vinte e quatro) horas
subseqüentes ao encerramento das transmissões diárias. (Redação dada pelo Decreto nº 95.815, de 1988)
Art. 39. Os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados por seus responsáveis,
deverão ser mantidos em arquivo durante 30 (trinta) dias depois de transmitidos. Também os programas de
debates, entrevistas, pronunciamentos e outros de mesma natureza, não registrados em textos, deverão ter a
parte sonora gravada e mantida em arquivo pelo mesmo período.
Art. 40. É admitida a inserção publicitária na programação do TVA.
Assinante do Serviço
Art. 41. O acesso ao serviço mediante assinatura é assegurado a todos quantos se encontrem dentro de
sua área de prestação, desde que tecnicamente possível.
Art. 42. São direitos mínimos do assinante:
I - conhecer e ter cumpridas as obrigações assumidas, a seu favor, pela entidade exploradora, perante o
poder concedente;
II - conhecer previamente a programação, com indicação das restrições da censura, inclusive a carga de
inserção publicitária;
III - a instalação e a manutenção, sob responsabilidade da entidade exploradora do serviço, dos
decodificadores;
IV - abatimento nos preços pelas interrupções, à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia completo;
V - a continuidade do serviço pelo prazo contratual;
VI - abatimento nos preços por defeitos nos decodificadores, sempre que a reparação tardar mais de 72
(setenta e duas) horas de comunicação, computados na razão de 1/30 (um trinta avos) por dia.
Art. 43. São obrigações do assinante as que lhes forem assinaladas no contrato de prestação de serviço.
Transferência da Autorização ou da Concessão
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Art. 44. As autorizações poderão ser transferidas diretamente, e as concessões, direta ou indiretamente.
§ 1º A transferência direta dá-se quando ocorre de uma pessoa jurídica para outra.
§ 2º A transferência indireta dá-se quando é transferida a maioria das cotas ou ações representativas do
capital social.
Art. 45. A transferência da autorização ou da concessão depende de prévia e expressa anuência do
Presidente da República.
Art. 46. Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será autorizada a transferência de concessão,
antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da expedição da licença de funcionamento.
Taxas, Preços e Tarifas
Art. 47. A exploração do TVA está sujeita ao pagamento das taxas de fiscalização nas condições previstas
em lei.
Art. 48. O TVA é remunerado por preços, que poderão ser diferenciados em assinaturas individuais e
coletivas.
Art. 49. O uso pela entidade outorgada de meios da rede pública de telecomunicações para prestação do
TVA será feito mediante pagamento de tarifas aprovadas pelo Ministério das Comunicações.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 411, DE 14 DE JULHO DE 2005.
Aprova o Plano Geral de Metas de Qualidade
para os serviços de televisão por assinatura
(PGMQ - televisão por assinatura).
O
CONSELHO
DIRETOR
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22, da Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública n.º 575,
de 5 de novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União do dia 9 de novembro de 2004;
CONSIDERANDO deliberação tomada em Reunião n.º 348, de 2 de junho de 2005,
CONSIDERANDO deliberação tomada em Reunião n.º 354, de 13 de julho de 2005,
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, o Plano Geral de Metas de Qualidade para os
serviços de televisão por assinatura (PGMQ - televisão por assinatura).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL
Presidente do Conselho

ANEXO À RESOLUÇÃO N.° 411, DE 14 DE JULHO DE 2005.
Plano Geral de Metas de Qualidade para os
serviços de televisão por assinatura (PGMQtelevisão por assinatura).

Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Este Plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras de serviços de
TV a Cabo, Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), de Distribuição de Sinais de
Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH) e Especial de TV por Assinatura (TVA), tendo
por objetivo possibilitar à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, a gestão da qualidade desses
serviços sob a regência da Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações (LGT), da
Lei 8.977 de 6 de janeiro de 1995, Lei de TV a Cabo e das regulamentações específicas dos mencionados
serviços.
Parágrafo único. Os serviços compreendidos no caput doravante serão denominados serviços de
televisão por assinatura.
Art. 2º As metas de qualidade descritas neste Plano estão estabelecidas sob o ponto de vista do assinante
e são iguais para todas as prestadoras de serviços de televisão por assinatura.
Parágrafo único. Todos os custos relacionados com o cumprimento das metas previstas neste Plano
serão suportados exclusivamente pelas prestadoras.
Art. 3º As prestadoras de serviços de televisão por assinatura devem certificar seus métodos de coleta,
consolidação e envio dos indicadores de qualidade, junto a um Organismo de Certificação Credenciado
(OCC), que ateste a confiabilidade, integridade e inviolabilidade dos dados com base no disposto no
presente Plano.
Art. 4º A Anatel, em face dos avanços tecnológicos e do crescimento das necessidades de serviços por
parte da sociedade, poderá rever, a qualquer tempo, as metas de qualidade do serviço, observado o
disposto na regulamentação e nos respectivos Contratos de Concessão ou Termos de Permissão ou
Autorização, garantido o prazo adequado para a adaptação.
Art. 5º Os indicadores de qualidade relacionados às metas estabelecidas neste Plano têm suas definições,
métodos e freqüência de coleta, consolidação e envio de dados estabelecidos nos Anexos I e II.
Art. 6º A Anatel, mediante solicitação prévia da prestadora, poderá aprovar locais específicos da Área de
Prestação do Serviço, com infra-estrutura urbana deficiente, para atendimento com os requisitos indicados
no Anexo III, respeitado o cumprimento das demais metas e disposições constantes deste Plano.
Parágrafo único. A solicitação deverá conter a denominação dos locais, mapas que permitam a
identificação dos seus limites e informações que justifiquem o enquadramento.
Capítulo II
Das Definições
Art. 7º Para efeito deste Plano são adotadas as seguintes definições:
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I – Área de Prestação do Serviço (APS): é a área geográfica definida no ato de outorga de exploração de
serviços de televisão por assinatura;
II – assinante: é a pessoa natural ou jurídica que firma contrato com as prestadoras para fruição de
serviços de televisão por assinatura;
III – atendimento pessoal: é o atendimento, por pessoa credenciada pela prestadora, dado a quem
comparece ao centro de atendimento;
IV – centro de atendimento: setor das prestadoras responsável pelo recebimento de reclamações,
solicitações de informações e de serviços, que oferece atendimento pessoal ou automático aos assinantes
ou outras partes interessadas;
V – chamada completada: aquela que resulta em comunicação com o destino desejado pelo usuário
chamador;
VI - correspondência: qualquer forma de comunicação, excluída a telefônica, encaminhada ao centro de
atendimento, tais como carta, fax, correspondência eletrônica, ou outra que venha a ser criada;
VII – erro em documento de cobrança: toda informação constante no documento de cobrança que não
tenha amparo legal ou que esteja em desacordo com as cláusulas contratuais;
VIII – interrupção do serviço: suspensão temporária, total ou parcial, da prestação do serviço;
IX – Organismo de Certificação Credenciado (OCC): entidade credenciada junto ao Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade;
X – Períodos de Maior Movimento (PMM): intervalos de tempo ao longo do dia em que ocorre o maior
número de ligações para o centro de atendimento, que, para efeito de aferição dos indicadores, são os
seguintes:
Período matutino: das 9 às 11 horas (horário local); e
Período noturno: das 19 às 22 horas (horário local).
XI – prestadoras: são as empresas detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de
serviços de televisão por assinatura;
XII – reclamação: é o ato de pedir providências às prestadoras por descumprimento, por parte desta, de
suas obrigações legais ou contratuais; e
XIII – sistema de auto-atendimento: sistema de atendimento automático que permite a interação direta
com o assinante por meio de menus preestabelecidos, recebendo comandos e enviando informações.
Capítulo III
Das Metas de Qualidade do Serviço
Art. 8º A relação entre o número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento e o número
total de assinantes, no mês, não deve ser superior a:
I – 3% (três por cento), a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 2% (dois por cento), a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste PGMQ.
§ 1º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Reclamação do Serviço (IRS) conforme Anexo I.
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§ 2º Para o cálculo do número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento deverão ser
excluídas as reclamações referentes ao conteúdo da programação.
Art. 9º As solicitações de instalação de serviço em áreas atendidas pelas redes das prestadoras, em
conformidade com os compromissos assumidos com a Anatel, devem ser atendidas no prazo acordado
entre as partes em até:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Em nenhum caso a instalação poderá exceder em 48 (quarenta e oito) horas o prazo acordado.
§ 2º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Instalação do Serviço (IIS) conforme Anexo I.
Art. 10. As prestadoras devem providenciar a cessação da cobrança pelo serviço em até 24 (vinte e
quatro) horas contadas da solicitação do assinante, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Em nenhum caso a cessação da cobrança poderá ser realizada em mais de 48 (quarenta e oito) horas
da solicitação do assinante.
§ 2º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Cessação de Cobrança (ICCo) conforme Anexo I.
Capítulo IV
Das Metas de Atendimento
Art. 11. As correspondências relativas a reclamações e pedidos de informação recebidos pelas
prestadoras devem ser respondidas com indicação de solução em até 7 (sete) dias úteis contados do
recebimento, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Para efeito de aferição do cumprimento do prazo previsto no caput, considerar-se-á a data em que
efetivamente foi enviada a resposta.
§ 2º Em nenhuma hipótese o tempo de resposta poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis.
§ 3º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Correspondências Respondidas (ICR) conforme
Anexo I.
Art. 12. O tempo de espera, quando do comparecimento ao centro de atendimento das prestadoras , não
poderá ser superior a 20 (vinte) minutos, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
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§ 1º Em nenhum caso o tempo de espera poderá ser superior a 30 (trinta) minutos.
§ 2º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Atendimento Pessoal (IAP) conforme Anexo I.
Art. 13. As chamadas realizadas para o centro de atendimento devem ser completadas em cada PMM, no
mínimo, em:
I – 80% (oitenta por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste PGMQ.
Parágrafo único. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Chamadas Completadas (ICC)
conforme Anexo I.
Art. 14. Nas chamadas destinadas aos serviços que utilizarem sistema de auto-atendimento, em que for
solicitada a intervenção de telefonistas, o tempo de espera, após realizada a seleção dessa opção, não deve
ser superior a 20 (vinte) segundos, em cada PMM, no mínimo, em:
I – 80% (oitenta por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 85% (oitenta e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Em 95% dos casos o tempo de espera máximo para o atendimento deverá ser de até 60 (sessenta)
segundos.
§ 2º A opção de acesso à telefonista ou atendente deve estar disponível em qualquer instante da chamada.
§ 3º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Ligações Atendidas (ILA) conforme Anexo I.
Capítulo V
Das Metas de Emissão de Documento de Cobrança
Art. 15. A relação entre o número total de atendimentos relativos a erro em documento de cobrança, em
cada 1000 (mil) documentos de cobrança emitidos com vencimento no mês, não deve ser superior a:
I – 5‰ (cinco por mil), a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II - 2‰ (dois por mil), a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste PGMQ.
Parágrafo único. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Reclamação por Erro em Documento
de Cobrança (IREDC) conforme Anexo I.
Capítulo VI
Das Metas de Continuidade do Serviço
Art. 16. A interrupção do serviço deve ser solucionada em até 24 (vinte e quatro) horas em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Em qualquer situação a solução da interrupção do serviço não deve ocorrer em mais de 48 (quarenta
e oito) horas, salvo em caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e justificado perante a
4

Agência, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, e perante seus assinantes por meio de publicação
nos jornais de maior circulação da APS.
§ 2º Em qualquer situação, a restauração da prestação do serviço não eximirá as prestadoras do dever de
realizar abatimento, conceder crédito ou ressarcir o assinante que teve o serviço interrompido, em valor
proporcional ao do plano de serviço contratado, correspondente a todo o período de interrupção da
prestação do serviço.
§ 3º As prestadoras não serão obrigadas a realizar abatimento, conceder crédito ou ressarcir o assinante,
conforme previsto no parágrafo anterior, nos casos em que a interrupção for causada pelo próprio
assinante.
§ 4º As prestadoras devem manter registro com histórico que demonstre as ações tomadas e o respectivo
tempo de implementação para o restabelecimento do serviço.
§ 5º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Interrupções Solucionadas (IITS) conforme Anexo
I.
Art. 17. As solicitações de reparos por falhas ou defeitos na prestação de serviços de televisão por
assinatura, excluída a decorrente de interrupção do serviço, que atinjam o conjunto de equipamentos,
dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicações, seus acessórios e periféricos e
as instalações que os abrigam, de propriedade das prestadoras, devem ser atendidas em até 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento da solicitação, admitido maior prazo a pedido do assinante, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
§ 1º Em nenhum caso os reparos deverão ocorrer em mais de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 2º As prestadoras devem manter registro com histórico que demonstre as ações tomadas e o tempo
despendido no atendimento à solicitação de reparo, inclusive no que se refere à admissão de maior prazo
a pedido do assinante.
§ 3º Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Solicitações de Reparos Atendidas (ISRA)
conforme Anexo I.
Capítulo VII
Da Coleta de Informações
Art. 18. Cabe às prestadoras a coleta, a consolidação e o envio dos dados, constantes do Anexo II,
relativos aos indicadores, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da coleta, que deverão ser
alimentados no Sistema de Acompanhamento das Obrigações das Prestadoras de TV por Assinatura
(SATVA).
Art. 19. Para todos os casos em que o indicador não atingir a meta estabelecida neste PGMQ, as
prestadoras devem encaminhar à Anatel até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da coleta, um
relatório específico incluindo diagnóstico e ações desenvolvidas objetivando o atendimento das metas.
Art. 20. As prestadoras deverão assegurar a disponibilidade dos dados colhidos e encaminhados à
Anatel, bem como do número de registro de atendimento, por um período mínimo de 24 (vinte e quatro)
meses.
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Parágrafo único. Todo contato do assinante com o centro de atendimento será computado e, nos casos
de reclamação, de solicitação de serviços ou providências, deve receber um número de registro nos
sistemas das prestadoras que será sempre informado ao assinante.
Art. 21. Os indicadores deverão ser informados por Área de Prestação do Serviço.
Capítulo VIII
Das Sanções
Art. 22. O não cumprimento do estabelecido neste PGMQ e seus Anexos, especialmente, das metas de
qualidade e dos prazos previstos, bem como o envio de informações que possam levar a uma
interpretação equivocada dos dados, sujeitará a prestadora à aplicação de sanção, na forma prevista neste
Plano, na legislação e regulamentação pertinentes e no Regulamento de Aplicação de Sanções
Administrativas, aprovado pela Resolução nº 344, de 18 de julho de 2003.
§ 1º As prestadoras ficarão sujeitas às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de
natureza civil e penal, no que couber:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária;
IV – caducidade; e
V – cassação.
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada isoladamente ou em conjunto com outra sanção.
§ 3º Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de prévia e ampla defesa.
Capítulo IX
Das Disposições Finais
Art. 23. Aplicam-se as disposições deste Plano e seus sucedâneos às prestadoras de serviços de televisão
por assinatura.
Art. 24. A fiscalização relativa ao cumprimento das metas estabelecidas neste Plano será realizada,
principalmente, das seguintes formas:
I - acompanhamento de indicadores;
II - pesquisas junto aos assinantes dos serviços, que meçam sua satisfação;
III - utilização de ações de acompanhamento e avaliação realizadas por assinantes ou grupo de assinantes;
IV – auditoria realizada pela Agência; e
V – atuação direta do agente fiscalizador.
Art. 25. A Anatel, a seu critério, poderá tornar disponível ao público em geral as informações
apresentadas pelas prestadoras relativas ao cumprimento das metas de qualidade.
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Art. 26. As prestadoras de serviços de televisão por assinatura, em operação à época da publicação deste
Plano Geral de Metas de Qualidade estarão obrigadas, a partir do sexto mês de sua publicação, a informar
à Anatel, para efeito de acompanhamento, os dados relativos aos indicadores de qualidade, conforme
disposto neste Plano.
Art. 27. O efetivo cumprimento das metas será exigido das prestadoras de serviços de televisão por
assinatura pela Anatel, a partir do décimo segundo mês de publicação deste PGMQ.
Art. 28. Na contagem dos prazos constantes deste Plano, observar-se-á o disposto no Regimento Interno
da Agência.
Art. 29. A Anatel, excepcionalmente, poderá analisar, conforme estabelecido em regulamentação,
situações de desempenho das prestadoras dos serviços, quanto a indicadores específicos, e condições
particulares de coleta de dados para esses indicadores.
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ANEXO I
MANUAL DOS INDICADORES DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR
ASSINATURA
1. Índice de Reclamação do Serviço (IRS)
1.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de reclamações recebidas pelo Centro de
Atendimento e o número total de assinantes, durante o período de coleta.
1.2. Representação Matemática:
IRS = A/B x 100
Onde,
A = Número total de reclamações recebidas, durante o período de coleta;
B = Número total de assinantes, durante o período de coleta.
1.3. Período de Coleta: mensal.
2. Índice de Instalação do Serviço (IIS)
2.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de instalações realizadas no prazo acordado,
contado a partir da solicitação, e o número total de instalações realizadas durante o período de coleta.
2.2. Representação Matemática:
IIS = A/B x 100
Onde,
A = Número total de instalações realizadas no prazo acordado, contado a partir da solicitação;
B = Número total de instalações realizadas durante o período de coleta.
2.3. Período de Coleta: mensal.
3. Índice de Cessação de Cobrança (ICCo)
3.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de cobranças cessadas pelas prestadoras, no
prazo determinado, durante o período de coleta e o número total de solicitações de cessação de cobrança
pelos assinantes, durante o período de coleta.
3.2. Representação Matemática:
ICCo = A/B x 100
Onde,
A = Número total de cobranças cessadas pela prestadora, no prazo determinado, durante o período de
coleta;
B = Número total de solicitações de cessação de cobrança pelos assinantes, durante o período de coleta.
3.3. Período de Coleta: mensal.
4. Índice de Correspondências Respondidas (ICR)
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4.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de correspondências respondidas no prazo,
contado a partir do seu recebimento, referentes ao período de coleta e o número total de correspondências
recebidas pelo centro de atendimento durante o período de coleta.
4.2. Representação Matemática:
ICR = A/B x 100
Onde,
A = Número total de correspondências respondidas no prazo, contado a partir do seu recebimento,
referentes ao período de coleta;
B = Número total de correspondências recebidas pelo centro de atendimento durante o período de coleta.
4.3. Período de coleta: mensal.
5. Índice de Atendimento Pessoal (IAP)
5.1. Indicador: é a relação percentual entre o número de atendimentos pessoais efetuados pelas
prestadoras no prazo determinado e o número total de atendimentos pessoais, durante o período de coleta.
5.2. Representação Matemática:
IAP = A/B x 100
Onde,
A = Número de atendimentos pessoais efetuados pelas prestadoras no prazo determinado durante o
período de coleta;
B = Número total de atendimentos pessoais durante o período de coleta.
5.3. Período de Coleta: mensal.
6. Índice de Chamadas Completadas (ICC)
6.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de chamadas realizadas e completadas em cada
PMM para o centro de atendimento durante o período de coleta e o número total de chamadas originadas
em cada PMM para o centro de atendimento durante o período de coleta.
6.2. Representação Matemática:
ICC = A/B x 100
Onde,
A = Número total de chamadas realizadas e completadas em cada PMM para o centro de atendimento,
durante o período de coleta;
B = Número total de chamadas originadas em cada PMM para o centro de atendimento durante o período
de coleta.
6.3. Período de coleta: semanal, com envio mensal de relatório.
7. Índice de Ligações Atendidas (ILA)
7.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de ligações atendidas pelas telefonistas ou
atendentes do centro de atendimento, no tempo determinado, após a seleção dessa opção, em cada PMM,
e o número total de ligações em que se solicitou a intervenção de telefonistas ou atendentes em cada
PMM para o centro de atendimento durante o período de coleta.
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7.2. Representação Matemática:
ILA = A/B x 100
Onde,
A = Número total de ligações atendidas pelas telefonistas ou atendentes do centro de atendimento, no
tempo determinado, após a seleção desta opção, em cada PMM;
B = Número total de ligações em que se solicitou a intervenção de telefonistas ou atendentes em cada
PMM para o centro de atendimento durante o período de coleta.
7.3. Período de Coleta: semanal, com envio mensal de relatório.
8. Índice de Reclamação por Erro em Documento de Cobrança (IREDC)
8.1. Indicador: é a relação entre o número total de atendimentos relativos a erro em documento de
cobrança realizados pelo centro de atendimento, durante o período de coleta, por cada 1000 (mil)
documentos de cobrança emitidos com vencimento no período de coleta.
8.2. Representação Matemática:
IREDC = A/B x 1000
Onde,
A = Número total de atendimentos relativos a erro em documento de cobrança realizados pelo centro de
atendimento, durante o período de coleta;
B = Número de documentos de cobrança emitidos com vencimento no período de coleta.
8.3. Período de coleta: mensal.
9. Índice de Interrupções Solucionadas (IITS)
9.1. Indicador: é a relação percentual entre o número de interrupções solucionadas no tempo determinado
e o número total de interrupções, durante o período de coleta.
9.2. Representação Matemática:
IITS = A/B x 100
Onde,
A = Número de interrupções solucionadas no tempo determinado, durante o período de coleta;
B = Número total de interrupções, durante o período de coleta.
9.3. Período de Coleta: mensal.
10. Índice de Solicitações de Reparos Atendidas (ISRA)
10.1. Indicador: é a relação percentual entre o número total de solicitações de reparo, por falhas ou
defeitos na prestação de serviços de televisão por assinatura excluídas as decorrentes de interrupção dos
sinais, atendidas no tempo determinado ou solicitado pelo assinante, contado a partir do seu recebimento,
durante o período de coleta, e o número total dessas solicitações de reparo recebidas pelo centro de
atendimento, durante o período de coleta.
10.2. Representação Matemática:
ISRA = A/B x 100
10

Onde,
A = Número total de solicitações de reparo, atendidas no tempo determinado ou solicitado pelo assinante,
contado a partir do seu recebimento, durante o período de coleta;
B = Número total de solicitações de reparo recebidas pelo centro de atendimento durante o período de
coleta.
10.3. Período de coleta: mensal.
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ANEXO II
Tabela I – Dados Constituintes dos Indicadores
ITEM ÍNDICE DADOS
VALOR
1
Número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento
IRS
2
Número total de assinantes
3
Número total de instalações realizadas no prazo acordado
IIS
4
Número total de instalações realizadas
5
Número de instalações que excederam 48 horas do prazo acordado
6
Número total de cobranças cessadas
ICCo Número total de solicitações de cessação de cobrança pelos assinantes
7
8
Número de cessações de cobrança que excederam 48 horas da solicitação do assinante
9
Número total de correspondências respondidas no prazo, contado a partir do seu recebimento
ICR Número total de correspondências recebidas pelo centro de atendimento
10
11
Número de correspondências respondidas que excederam 10 dias contados do seu recebimento
12
Número de atendimentos pessoais efetuados pelas prestadoras no prazo determinado
IAP
13
Número total de atendimentos pessoais
14
Número de atendimentos pessoais com tempo de espera superior a 30 minutos
15
Número total de chamadas realizadas e completadas em cada PMM para o centro de atendimento
ICC
16
Número total de chamadas originadas em cada PMM para o centro de atendimento
Número total de ligações atendidas pelas telefonistas ou atendentes do centro de atendimento no
17
tempo determinado
ILA Número total de ligações em que se solicitou a intervenção de telefonistas ou atendentes
18
originadas em cada PMM para o centro de atendimento
19
Número de ligações atendidas com tempo de espera superior a 60 segundos
Número total de atendimentos relativos a erro em documento de cobrança realizados pelo centro
20
IREDC de atendimento
21
Número de documentos de cobrança emitidos com vencimento no período de coleta
22
Número de interrupções do serviço solucionadas no tempo determinado
IITS Número total de interrupções do serviço
23
24
Número de interrupções do serviço solucionadas com mais de 48 horas
Número total de solicitações de reparo, por falhas ou defeitos atendidas no tempo determinado ou
25
solicitado pelo assinante, contado a partir do seu recebimento
ISRA Número total de solicitações de reparo recebidas pelo centro de atendimento
26
Número solicitações de reparo solucionadas com mais de 48 horas, contadas a partir do seu
27
recebimento
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ANEXO II
Tabela II – Dados Constituintes dos Indicadores
(Preencher para cada local específico da APS, com infra-estrutura urbana deficiente, enquadrados
no Anexo III)
ITEM ÍNDICE DADOS
VALOR
1
Número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento
IRS
2
Número total de assinantes
3
Número total de instalações realizadas no prazo acordado
IIS
4
Número total de instalações realizadas
5
Número de instalações que excederam 48 horas do prazo acordado
6
Número de atendimentos pessoais efetuados pelas prestadoras no prazo determinado
IAP
7
Número total de atendimentos pessoais
8
Número de atendimentos pessoais com tempo de espera superior a 2 horas
9
Número de interrupções do serviço solucionadas no tempo determinado
IITS Número total de interrupções do serviço
10
11
Número de interrupções do serviço solucionadas com mais de 96 horas
12
Número total de solicitações de reparo, por falhas ou defeitos atendidos no tempo determinado ou
solicitado pelo assinante, contado a partir do seu recebimento
ISRA Número total de solicitações de reparo recebidas pelo centro de atendimento
13
14
Número solicitações de reparo solucionadas com mais de 96 horas, contadas a partir do seu
recebimento

Nota: Os dados informados na Tabela I do Anexo II devem desconsiderar os dados correspondentes
informados nesta Tabela II, que deve ser preenchida para cada local específico da APS, com infraestrutura urbana deficiente.
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ANEXO III
REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELEVISÃO POR ASSINATURA, NOS LOCAIS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO, COM INFRA-ESTRUTURA URBANA DEFICIENTE, INDICADOS PELAS
PRESTADORAS E APROVADOS PELA ANATEL

1. A relação entre o número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento e o número total
de assinantes, no mês, não deve ser superior a:
I – 10% (dez por cento), a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ;
II – 8% (oito por cento), a partir do trigésimo sexto mês da publicação deste PGMQ; e
III – 5% (cinco por cento), a partir do sexagésimo mês da publicação deste PGMQ.
1.1. Esta meta substitui a estabelecida no art. 8º deste PGMQ.
1.2. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Reclamação do Serviço (IRS) conforme Anexo I.
1.3. Para o cálculo do número total de reclamações recebidas pelo centro de atendimento deverão ser
excluídas as reclamações referentes ao conteúdo da programação.
2. As solicitações de instalação de serviço em áreas atendidas pelas redes das prestadoras, em
conformidade com os compromissos assumidos com a Anatel, devem ser atendidas no prazo acordado
entre as partes em até:
I – 70% (setenta por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 80% (oitenta por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste PGMQ.
2.1. Esta meta substitui a estabelecida no art. 9º deste PGMQ.
2.2. Em nenhum caso a instalação de serviço poderá exceder em 48 (quarenta e oito) horas o prazo
acordado entre as partes.
2.3. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Instalação do Serviço (IIS) conforme Anexo I.
3. O tempo de espera, quando do comparecimento do assinante ao centro de atendimento das prestadoras,
não poderá ser superior a 1 (uma) hora, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
3.1. Esta meta substitui a estabelecida no art. 12 deste PGMQ.
3.2. Em nenhum caso o tempo de espera poderá ser superior a 2 (duas) horas.
3.3. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Atendimento Pessoal (IAP) conforme Anexo I.
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4. A interrupção do serviço deve ser solucionada em até 72 (setenta e duas) horas em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
4.1. Esta meta substitui a estabelecida no art. 16 deste PGMQ.
4.2. Em qualquer situação a solução da interrupção do serviço não deve ocorrer em mais de 96 (noventa e
seis) horas, salvo em caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado e justificado perante a
Agência, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, e perante seus assinantes por meio de publicação
nos jornais de maior circulação da APS.
4.3. Em qualquer situação, a restauração da prestação do serviço não eximirá as prestadoras do dever de
realizar abatimento, conceder crédito ou ressarcir o assinante que teve o serviço interrompido,em valor
proporcional ao do plano de serviço contratado, correspondente a todo o período de interrupção da
prestação do serviço.
4.4. As prestadoras não serão obrigadas a realizar abatimento, conceder crédito ou ressarcir o assinante,
conforme previsto no item anterior, nos casos em que a interrupção for causada pelo próprio assinante.
4.5. As prestadoras devem manter registro com histórico que demonstre as ações tomadas e o respectivo
tempo de implementação para o restabelecimento do serviço.
4.6. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Interrupções Solucionadas (IITS) conforme Anexo I.
5. As solicitações de reparos por falhas ou defeitos na prestação de serviços de televisão por assinatura,
excluída a decorrente de interrupção do serviço, que atinjam o conjunto de equipamentos, dispositivos e
demais meios necessários à realização de telecomunicações, seus acessórios e periféricos e as instalações
que os abrigam, de propriedade das prestadoras, devem ser atendidas em até 48 (quarenta e oito) horas,
contadas do recebimento da solicitação, admitido maior prazo a pedido do assinante, em:
I – 90% (noventa por cento) dos casos, a partir do décimo segundo mês da publicação deste PGMQ; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a partir do vigésimo quarto mês da publicação deste
PGMQ.
5.1. Esta meta substitui a estabelecida no art. 17 deste PGMQ.
5.2. Em nenhum caso os reparos deverão ocorrer em mais de 96 (noventa e seis) horas.
5.3. As prestadoras devem manter registro com histórico que demonstre as ações tomadas e o tempo
despendido no atendimento à solicitação de reparo, inclusive, no que se refere à admissão de maior prazo
a pedido do assinante.
5.4. Esta meta será avaliada pelo indicador Índice de Solicitações de Reparos Atendidas (ISRA) conforme
Anexo I.
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO No 488, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007
Aprova o Regulamento de Proteção e Defesa dos
Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão
por Assinatura.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei
no 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública no
712, de 19 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de maio de 2006;
CONSIDERANDO deliberação tomada em Reunião no 455, de 11 de outubro de
2007;
CONSIDERANDO o constante dos autos do processo no 53500.020640/2004;
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, na forma do anexo, o Regulamento de Proteção e Defesa dos
Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho

Resolução no 488, de 3.12.2007

ANEXO À RESOLUÇÃO No 488, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2007.
Regulamento de Proteção e Defesa dos
Direitos dos Assinantes dos Serviços de
Televisão por Assinatura
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Este Regulamento estabelece normas básicas de proteção e defesa dos
direitos dos assinantes dos serviços de TV a Cabo, Distribuição de Sinais
Multiponto Multicanal (MMDS), de Distribuição de Sinais de Televisão e de
Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH) e Especial de TV por Assinatura (TVA),
sob a regência da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), da Lei no 8.977, de 6 de janeiro de 1995, Lei do
Serviço de TV a Cabo, e das regulamentações específicas dos mencionados
serviços.
Parágrafo único. Os serviços compreendidos
denominados serviços de televisão por assinatura.

no

caput

doravante

serão

Art. 2º Para fins deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:
I – Área de Prestação do Serviço (APS): área geográfica definida no ato de
outorga de exploração de serviços de televisão por assinatura;
II – Assinante: pessoa natural ou jurídica que firma contrato com a Prestadora
para fruição do serviço;
III – Assinatura: valor pago periodicamente pelo Plano de Serviço contratado;
IV – Ativação: procedimento, realizado pela Prestadora, que habilita o PontoPrincipal ou Ponto-Extra, associado ao conversor/decodificador de sinal ou
equipamento similar, a operar na rede da Prestadora;
V – Centro de Atendimento: setor da Prestadora responsável pelo recebimento de
reclamações, solicitações de informações e de serviços, que oferece atendimento
pessoal, de forma presencial, por Correspondência, telefônico, podendo ainda
oferecer atendimento eletrônico ou automático;
VI – Correspondência: qualquer forma de comunicação, excluída a telefônica,
encaminhada ao Centro de Atendimento, tais como carta, fax, correspondência, ou
outra que venha a ser criada;
VII – Interrupção do Serviço: cessação temporária, total ou parcial, da prestação
do serviço;
VIII – Plano de Serviço: conjunto de programas ou programações e outras
facilidades de serviço contratadas pelo Assinante junto à Prestadora;
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IX – Ponto-Principal: primeiro ponto de acesso à programação contratada com a
Prestadora instalado no endereço do Assinante;
X – Ponto-Extra: ponto adicional ao ponto principal, de acesso à programação
contratada, ativado no mesmo endereço do ponto principal do Assinante;
XI – Ponto-de-Extensão: ponto adicional ao ponto principal, de acesso à
programação contratada, ativado no mesmo endereço do Ponto-Principal do
Assinante, que reproduz, integral e simultaneamente, sem qualquer alteração, o
canal sintonizado no Ponto-Principal ou no Ponto-Extra; e
XII – Prestadora: pessoa jurídica que, mediante concessão, autorização ou
permissão, presta o serviço de televisão por assinatura.
CAPÍTULO II
Dos Direitos dos Assinantes
Art. 3º São direitos do Assinante:
I – acesso aos serviços de televisão por assinatura, com padrões de qualidade e
regularidade adequados a sua natureza em sua Área de Prestação de Serviço,
conforme condições ofertadas ou contratadas;
II – liberdade de escolha de sua Prestadora e do Plano de Serviço;
III – não discriminação quanto às condições de acesso e fruição do serviço, desde
que presentes as condições técnicas necessárias, observado o disposto na
regulamentação vigente;
IV – prévio conhecimento das condições de contratação, prestação, fidelização e
suspensão dos serviços, especialmente, dos preços cobrados, bem como a
periodicidade e o índice aplicável, em caso de reajuste;
V – inviolabilidade e segredo da comunicação entre Assinante e Prestadora, salvo
nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas;
VI – não suspensão do serviço sem sua solicitação, salvo por débito diretamente
decorrente de sua utilização ou por descumprimento de condições contratuais;
VII – respeito a sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de
seus dados pessoais pelas Prestadoras do serviço;
VIII – obtenção de resposta às solicitações de informações e às reclamações
apresentadas junto às Prestadoras do serviço, podendo o Assinante exigir que a
resposta seja dada por escrito;
IX – direito de petição contra as Prestadoras do serviço perante o órgão regulador
e os organismos de defesa do consumidor;
X – reparação dos danos causados pela violação de seus direitos;
XI – adequada prestação do serviço que satisfaça às condições de regularidade,
respeito no atendimento, cumprimento de normas e prazos procedimentais;
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XII – acesso às Prestadoras para encaminhamento de reclamações, solicitações de
informações e serviços, e sugestões;
XIII – restabelecimento da prestação dos serviços:
a) em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da quitação dos débitos
pendentes; ou
b) em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comprovação da quitação ou de
erro de cobrança nos termos da legislação vigente.
XIV – acesso às informações relativas a sua pessoa constantes de registros ou
bancos de dados de prestadores de serviços;
XV – obtenção de informações precisas sobre local e horário de funcionamento
dos centros de atendimento das Prestadoras;
XVI – acesso à tramitação e informações por escrito sobre as decisões proferidas
e respectiva motivação;
XVII – recebimento do documento de cobrança contendo os dados necessários à
exata compreensão do serviço prestado;
XVIII – recebimento adequado dos serviços de instalação, manutenção e retirada
dos equipamentos necessários à recepção dos sinais;
XIX – não ser obrigado ou induzido a adquirir bens ou equipamentos que não
sejam de seu interesse, salvo diante de questão de ordem técnica, para fruição do
serviço;
XX – obtenção gratuita de informações sobre os canais e a programação
oferecida;
XXI – devolução, em dinheiro, das quantias pagas em decorrência de cobrança
indevida, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos
mesmos encargos aplicados pela prestadora aos valores pagos em atraso;
XXII – suspensão temporária do serviço contratado, quando solicitada, nos termos
do disposto no artigo 12;
XXIII – substituição, sem ônus, dos equipamentos instalados na residência do
Assinante e necessários à prestação do serviço, em caso de incompatibilidade
técnica ocasionada por modernização da rede da Prestadora, que impeça a fruição
do serviço:
XXIV – substituição, sem ônus, dos equipamentos da Prestadora instalados na
residência do Assinante, necessários à prestação do serviço, em caso de vício ou
fato do produto:
XXV – comunicação prévia da inclusão do nome do Assinante em cadastros,
banco de dados, fichas ou registros de inadimplentes; e
XXVI – rescindir, antecipadamente, sem ônus, o contrato quando constatado
descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora.
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CAPÍTULO III
Dos Deveres dos Assinantes
Art. 4º São deveres dos Assinantes:
I – utilização adequada dos serviços e equipamentos fornecidos pela Prestadora,
procedendo com lealdade e boa-fé;
II – prestação das informações que lhe forem solicitadas relacionadas à fruição do
serviço e colaboração para sua adequada prestação, obrigando-se a manter seus
dados cadastrais atualizados;
III – comunicação das irregularidades praticadas pelas Prestadoras às autoridades
competentes;
IV – cumprimento regular das obrigações assumidas em contrato;
V – pagamento pela prestação dos serviços na forma contratada;
VI – zelar pela integridade dos equipamentos da Prestadora sob sua posse; e
VII – somente adquirir equipamentos que possuam certificação expedida ou aceita
pela Anatel, quando aplicável.
CAPÍTULO IV
Dos Deveres da Prestadora
Art. 5º A Prestadora de serviço de televisão por assinatura está obrigada a:
I – realizar a distribuição dos sinais em condições técnicas adequadas;
II – prover o serviço, não podendo recusar por discriminação de qualquer tipo,
àqueles cujas dependências estejam localizadas na Área de Prestação do Serviço,
observado o disposto na regulamentação vigente;
III – observar as normas e regulamentos relativos ao serviço;
IV – submeter-se à fiscalização exercida pela Anatel;
V – tornar disponível ao Assinante, quando por ele solicitado e às expensas dele,
dispositivo que permita o bloqueio de canais; e
VI – a possibilitar ao Assinante a verificação e o pagamento do débito vencido ou
vincendo, no Centro de Atendimento ou por meio eletrônico.
Seção I
Das Interrupções do Serviço e das Quedas do Sinal
Art. 6º O Assinante que tiver o serviço interrompido, por tempo superior a 30
(trinta) minutos, deve ser compensado pela Prestadora, por meio de abatimento ou
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ressarcimento, em valor proporcional ao da Assinatura, correspondente ao período
de interrupção.
§ 1º No caso de programas pagos individualmente, a compensação será feita pelo
seu valor integral, independente do período de interrupção.
§ 2º A duração da interrupção de que trata o caput, o valor e a forma de
compensação devem:
I – constar no documento de cobrança do mês em que se der a interrupção se esta
ocorrer antes da sua emissão; ou
II – constar do documento de cobrança do mês subseqüente em que se der a
interrupção se esta ocorreu após a emissão deste.
§ 3º A compensação deve ocorrer mediante ressarcimento quando não houver
próximo documento de cobrança, salvo se houver débito do Assinante em aberto, ocasião em que
o ressarcimento será descontado do débito.
Art. 7º As manutenções preventivas, ampliações da rede ou quaisquer alterações
no sistema, que provocarem queda da qualidade dos sinais transmitidos ou a
Interrupção do Serviço oferecido pelas Prestadoras, deverão ser realizadas,
preferencialmente, em dias úteis e comunicadas aos Assinantes potencialmente
afetados, informando a data e a duração da interrupção, com antecedência mínima
de 3 (três) dias.
§ 1º Na situação prevista no caput, as Prestadoras de serviços de televisão por
assinatura deverão realizar a compensação ao assinante, nos termos do art. 6º, naquilo que a
soma do total de interrupções exceder 24 horas no mês.
§ 2º A Prestadora deverá comunicar à Anatel, com antecedência mínima de 3
(três) dias, caso a situação prevista no caput puder se prolongar por mais de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas.
Art. 8º As Prestadoras não serão obrigadas a realizar a compensação prevista no
art. 6º se comprovarem que a Interrupção do Serviço foi causada pelo próprio
Assinante.
Art. 9º O restabelecimento da prestação do serviço não exime a Prestadora do
dever de realizar a compensação do período de interrupção no documento de
cobrança do mês subseqüente ao evento, na forma prevista no art. 6º deste
regulamento.
Art. 10. A Prestadora deve manter registro, por um período mínimo de 24 (vinte e
quatro) meses, com histórico que demonstre os períodos de Interrupção do
Serviço, as medidas tomadas para a sua normalização e o respectivo tempo de
implementação para o seu efetivo restabelecimento.
Art. 11. Para apurar o tempo de Interrupção do Serviço e calcular o valor a ser
compensado, a Prestadora deve somar todo e qualquer período de Interrupção do
Serviço, mesmo nos casos de reparos técnicos, ajustes ou manutenção do sistema,
computando-se os períodos de cada canal, aplicando-se às eventuais interrupções
os seguintes parâmetros:
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I – havendo interrupção da transmissão dos sinais, a Prestadora deve realizar a
compensação no documento de cobrança do Assinante, nos termos do art. 6º, no
valor proporcional ao período em que o serviço não foi prestado;
II – devem ser computadas todas as interrupções, independente do horário, da
duração ou do número de canais envolvidos;
III – o valor da compensação deve ser proporcional ao valor da Assinatura,
considerando-se a soma de todos os períodos de interrupção;
IV – na definição do valor total da compensação a ser concedida devem ser
desconsideradas as sobras de valor inferior a R$ 0,01 (um centavo); e
V – a soma dos períodos de interrupção deve ser calculada por Assinante e na
impossibilidade de se determinar os Assinantes atingidos, devem ser beneficiados
todos os Assinantes da Área de Prestação do Serviço onde ocorreram as
interrupções, nos termos deste regulamento.
§ 1º A compensação do valor na mensalidade paga pelo Assinante não o impede
de buscar, pelas vias legais, o ressarcimento que ainda entenda devido.
§ 2º A compensação não exime a Prestadora das sanções previstas no contrato de
concessão ou termo de autorização e na regulamentação aplicável.
Seção II
Da Suspensão do Serviço a Pedido do Assinante
Art. 12. O Assinante que estiver adimplente pode requerer à Prestadora, sem
ônus, a suspensão do serviço contratado, uma única vez, a cada período de 12
(doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 120 (cento e
vinte) dias, mantendo a possibilidade de restabelecimento, sem ônus, da prestação
do serviço contratado no mesmo endereço.
Parágrafo único. A prestadora tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para
atender à solicitação a que se refere este artigo.
Seção III
Do Atendimento ao Assinante
Art. 13. A Prestadora deve solucionar as reclamações, responder adequadamente
aos pedidos de informação ou contestação de débitos recebidos dos Assinantes no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do seu recebimento.
Parágrafo único. No caso de reclamações ou pedidos de informação recebidos por
Correspondência, o prazo máximo é de 10 (dez) dias úteis.
Art. 14. A Prestadora deve manter na Área de Prestação do Serviço, pelo menos,
um Centro de Atendimento que ofereça atendimento pessoal, de forma presencial,
por Correspondência e telefônico.
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§ 1º O atendimento pessoal, de forma presencial, ao Assinante, deve:
a) estar disponível, pelo menos, nas localidades onde exista ponto de venda do
serviço ofertado pela Prestadora; e
b) ser prestado por pessoa devidamente qualificada para receber, interagir,
orientar, informar, esclarecer e solucionar qualquer solicitação, em especial:
I – contestação de débitos;
II – solicitação de reparo;
III – emissão de segunda via do documento de cobrança;
IV – restabelecimento do serviço; e
V – correção de endereço e outros dados.
§ 2º O atendimento, quando por sistema, deve ser prestado por sistema
devidamente qualificado para receber, interagir, orientar, informar, esclarecer e solucionar
qualquer solicitação.
§ 3º O acesso telefônico, para os Assinantes, ao Centro de Atendimento deve
estar acessível diariamente, no mínimo, das 9h às 21h, e ser:
I – gratuito para recebimento de reclamações; e
II – gratuito ou a custo de ligação local para os demais atendimentos telefônicos.
§ 4º No atendimento telefônico, a opção de acesso a telefonista ou atendente deve
estar sempre disponível ao assinante.
Art. 15. Toda reclamação, solicitação de serviços, pedido de rescisão ou
providência dirigidos ao Centro de Atendimento deve receber um número de
registro seqüencial nos sistemas da Prestadora, que será sempre informado ao
assinante, logo no início do atendimento.
Parágrafo único. Ao Assinante devem ser informados, em campo específico no
documento de cobrança, os 5 últimos números de registro seqüencial de suas reclamações,
solicitação de serviços ou providências.
Seção IV
Dos Valores Cobrados
Art. 16. O documento de cobrança deve conter os dados necessários à exata
compreensão dos valores cobrados pelos serviços prestados, ser inviolável e
redigido de maneira clara, inteligível, ordenada e dentro de padrão uniforme em
toda a Área de Prestação do Serviço.
§ 1º O Assinante pode optar por receber o documento de cobrança apenas por
meio eletrônico.
§ 2º O documento de cobrança deve ser entregue ao Assinante pelo menos 5
(cinco) dias úteis antes da data de seu vencimento.
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§ 3º A Prestadora deve informar, no documento de cobrança, as formas de acesso
ao Centro de Atendimento.
Art. 17. Todo e qualquer valor, além do contratado, instituído pela Prestadora,
deve ser previamente informado ao Assinante e expressamente anuído por este em
data anterior à sua cobrança.
Parágrafo único. Em qualquer caso, a comunicação enviada ao Assinante deve
conter discriminação clara do motivo da nova cobrança e seus valores.
Art. 18. O Assinante tem o direito de contestar os débitos contra ele lançados pela
Prestadora, em até 120 (cento e vinte) dias após o lançamento, não se obrigando a
pagamento, ou exigindo a devolução, dos valores que considere indevidos.
§ 1º O débito contestado deve ter sua cobrança suspensa, e sua nova inclusão fica
condicionada à devida comprovação da prestação dos serviços objetos do questionamento, junto
ao assinante, acerca das razões pelas quais a contestação foi considerada improcedente pela
Prestadora.
§ 2º Na situação contemplada no caput, o contrato não poderá ser rescindido nem
o serviço poderá ser interrompido pela Prestadora, sob pena de quebra de cláusula contratual.
§ 3º A Prestadora deve responder à contestação de débito recebida dos Assinantes
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do seu recebimento.
§ 4º O Assinante que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem
direito à devolução dessa quantia, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido
dos mesmos encargos aplicados pela Prestadora aos valores pagos em atraso, salvo engano
justificável:
a) em dinheiro, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da contestação da cobrança
indevida; ou
b) a critério do assinante, em crédito na fatura subseqüente.
Seção V
Da Rescisão
Art. 19. Para o cancelamento do contrato devem ser disponibilizados ao
Assinante os mesmos meios pelos quais se fez a contratação do serviço, tais como
carta, fax, correio eletrônico ou outra forma de comunicação que venha a ser
utilizada.
§ 1º Independentemente do meio pelo qual fez a contratação, o Assinante poderá,
por qualquer motivo, rescindir o contrato mediante Correspondência à Prestadora.
§ 2º A Correspondência pedindo rescisão do contrato deverá ser devidamente
subscrita pelo Assinante e conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – nome e CPF do Assinante;
II – número de identificação do contrato;
III – endereço da instalação.
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§ 3º A cobrança pelo serviço deve cessar em até 24 (vinte e quatro) horas após o
recebimento do pedido de rescisão, somente podendo ser cobrados dos Assinantes eventuais
valores residuais, incluindo multas contratuais, se aplicáveis.
§ 4º A Prestadora que exceder o prazo previsto no parágrafo anterior deve
devolver o excedente cobrado.
§ 5º A Prestadora deve providenciar a retirada dos equipamentos de sua
propriedade, no endereço do assinante, em prazo com ele acordado, não podendo excedê-lo em
mais de 30 (trinta) dias contados da solicitação de desativação do serviço.
§ 6º A retirada dos equipamentos deve ser realizada pela Prestadora ou terceiro
por ela autorizado, sem ônus para o Assinante, podendo este optar por providenciar a entrega dos
equipamentos em local indicado pela Prestadora.
§ 7º Em qualquer hipótese, deve ser dado recibo pela Prestadora ao Assinante
declarando o estado em que se encontra o equipamento.
§ 8º Excedido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no § 5º, cessa a
responsabilidade do Assinante sobre a guarda e integridade dos equipamentos.
Seção VI
Da Cobrança de Débitos
Art. 20. A Prestadora deve observar a legislação vigente para cobrança dos
encargos decorrentes do contrato celebrado com o assinante.
Art. 21. A Prestadora deve notificar por escrito o Assinante inadimplente, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, acerca da suspensão da prestação do
serviço.
Art. 22. Transcorridos 15 (quinze) dias de suspensão da prestação do serviço, por
inadimplência, a Prestadora pode rescindir o contrato de prestação de serviço.
§ 1º Rescindido o contrato de prestação de serviço, por inadimplência, a
Prestadora pode incluir o registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, desde que
notifique o Assinante por escrito.
§ 2º O registro a que se refere o parágrafo anterior somente pode ser efetivado
decorridos 15 (quinze) dias do comprovado recebimento da notificação da rescisão contratual
pelo assinante.
§ 3º O valor informado como devido pelo Assinante inadimplente aos Sistemas
de Proteção ao Crédito deve ser correspondente ao período usufruído e não pago, incluindo juros
e multas contratuais, se aplicáveis.
Seção VII
Dos Serviços
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Art. 23. A Prestadora não pode impedir, por contrato ou por qualquer outro meio,
que o Assinante seja servido por outras redes ou serviços de telecomunicações.
Art. 24. Qualquer que seja o plano de serviço contratado, os mecanismos
necessários para aquisição de programação ofertada individualmente ou outras
facilidades, devem estar sempre à disposição do assinante, desde que a Prestadora
ofereça esse serviço.
Art. 25. A Prestadora deve dar ampla divulgação de cada um de seus planos de
serviços e seus respectivos valores, que devem estar disponíveis em página na
internet e outro meio de fácil acesso.
Art. 26. Em nenhum caso a Prestadora pode discriminar os serviços oferecidos
aos seus Assinantes em razão do plano de serviço contratado.
Art. 27. Ao Assinante deve sempre haver a opção de contratar os serviços da
Prestadora sem cláusulas de fidelização.
Art. 28. Qualquer alteração no Plano de Serviço deve ser informada ao Assinante
no mínimo 30 (trinta) dias antes de sua implementação, e caso o Assinante não se
interesse pela continuidade do serviço, poderá rescindir seu contrato sem ônus.
§ 1º Caso a alteração mencionada no caput implique a retirada de canal do Plano
de Serviço contratado, deve ser feita sua substituição por outro do mesmo gênero, ou procedido
desconto na mensalidade paga pelo Plano de Serviço contratado, a critério do Assinante.
§ 2º A Anatel deve ser informada da alteração, mencionada no caput, que
implique a retirada de canal do Plano de Serviço contratado, no mínimo 30 (trinta) dias antes de
sua implementação.
Art. 29. A utilização de Ponto-Extra e de Ponto-de-Extensão, sem ônus, é direito
do Assinante, pessoa natural, independentemente do Plano de Serviço contratado,
observadas as disposições do art. 30 deste regulamento.
Art. 30. Quando solicitados pelo Assinante, a Prestadora poderá cobrar por
serviços realizados, relativos a Ponto-Extra, especialmente:
I – a instalação;
II – a Ativação; e
III – manutenção da rede interna.
Parágrafo único. A cobrança pelos serviços acima mencionados fica condicionada
a sua discriminação no documento de cobrança definido no art. 17 deste regulamento.
Art. 31. O Assinante, pessoa natural, pode utilizar Ponto-de-Extensão, sob sua
responsabilidade e expensas, para estender o sinal do Ponto-Principal ou do
Ponto-Extra a outros pontos no mesmo endereço.
Art. 32. O Assinante pode contratar de terceiros a instalação e manutenção de
Ponto-Extra ou Ponto-de-Extensão, e seus respectivos equipamentos.
§ 1º A Prestadora não deve ser responsabilizada pela instalação ou por
equipamentos contratados de terceiros por ela não autorizados, especialmente, por emissões
indevidas de radiofreqüência, por interferência causada em outros serviços, pela instalação de
equipamentos não certificados e danos decorrentes de sua utilização.
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§ 2º O Assinante responsabiliza-se pelos danos causados à integridade dos
equipamentos da Prestadora, quando não contratar com ela a instalação.
CAPÍTULO V
Do Contrato
Art. 33. O contrato celebrado entre as partes deve estar na forma escrita e ser
entregue ao Assinante até a instalação do serviço.
§ 1º O contrato deve ser redigido em termos claros com caracteres ostensivos e de
fácil compreensão.
§ 2º Deverão constar no contrato as condições de contratação, prestação e
suspensão dos serviços, os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice aplicável, em
caso de reajuste.
Art. 34. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
assinante.
CAPÍTULO VI
Das Sanções
Art. 35. O não cumprimento do estabelecido neste Regulamento sujeitará a
Prestadora à aplicação de sanção na forma prevista na legislação e na
regulamentação pertinentes.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 36. A Anatel articulará sua atuação com a do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), nos termos do artigo 19 do Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro
de 1997.
Art. 37. Na defesa dos Assinantes de serviços de televisão por assinatura a Anatel
poderá atuar de ofício ou por provocação.
Art. 38. Aplicam-se ao serviço de televisão por assinatura as regras do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990) e
suas alterações.
Art. 39. As disposições contidas neste Regulamento serão exigíveis após o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contado a partir da data de sua publicação.
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Art. 40. As disposições contidas neste Regulamento não alteram as metas
previstas no Plano Geral de Metas de Qualidade para os Serviços de Televisão por
Assinatura.
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RESOLUÇÃO No 528, DE 17 DE ABRIL DE 2009
Altera o art. 2°, inciso IV; o art. 3°, incisos XXIII e
XXIV; o art. 13; a alínea "b", do § 1°, do art. 14; o
parágrafo único do art. 15; o art. 16; o art. 29 e o art.
30; inclui os incisos XIII e XIV no art. 2°; o § 4° no art.
16; os §§ 1° e 2°, no art. 27; e o art. 41; e revoga o art.
32 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos
dos Assinantes dos Serviços de Televisão por
Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de
dezembro de 2007.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei
no 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelos arts. 17 e 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no art. 19 da LGT, que atribui à Anatel a
competência de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras e, especialmente, exercer o poder normativo
relativamente às telecomunicações;
CONSIDERANDO os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública no
29, de 4 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de agosto de 2008;
CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo no 53500.020640/2004;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião no 519, de 16 de abril de
2009,
RESOLVE:
Art. 1o Alterar o art. 2°, inciso IV; o art. 3°, incisos XXIII e XXIV; o art. 13; a
alínea "b", do § 1°, do art. 14; o parágrafo único do art. 15; o art. 16; o art. 29, e o art. 30; incluir
os incisos XIII e XIV no art. 2°; o § 4°, no art. 16; os §§ 1° e 2° no art. 27; e o art. 41; e revogar
o art. 32 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de
Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de dezembro de 2007, na forma
do anexo a esta Resolução.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
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ANEXO À RESOLUÇÃO No 528, DE 17 DE ABRIL DE 2009

Art. 1° O art. 2°, inciso IV; o art. 3°, incisos XXIII e XXIV; o art. 13; a alínea "b",
do § 1o, do art. 14; o parágrafo único do art. 15; o art. 16; o art. 29, e o art. 30 do Regulamento de
Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura,
aprovado pela Resolução no 488, de 3 de dezembro de 2007, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 2°......................................................................................................
IV - Ativação: procedimento realizado pela prestadora que habilita o
conversor/decodificador de sinal ou equipamento similar associado a Ponto-Principal ou a PontoExtra a operar na rede da Prestadora."
"Art. 3°.......................................................................................................
XXIII- substituição, sem ônus, dos equipamentos instalados no endereço do
Assinante e necessários à prestação do serviço, em caso de incompatibilidade
técnica ocasionada por modernização da rede da Prestadora, que impeça a fruição
do serviço;
XXIV- substituição, sem ônus, dos equipamentos da Prestadora instalados no
endereço do Assinante, necessários à prestação do serviço, em caso de vício ou
fato do produto.”
"Art. 13. A Prestadora deve solucionar as reclamações e responder
adequadamente aos pedidos de informação recebidos dos Assinantes no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a contar do seu recebimento.
Parágrafo único................................................ "
"Art. 14...............................................................
§1°......................................................................
a).........................................................................
b) ser prestado por pessoa devidamente qualificada para receber, interagir,
orientar, informar, esclarecer e encaminhar para solução qualquer solicitação, em especial:
I-..........................................................................
II-.........................................................................
III-......................................................................
IV-.......................................................................
V-....................................................................... "
"Art. 15...............................................................
Parágrafo único. Ao Assinante devem ser informados, a qualquer momento e
sempre que solicitados, inclusive por escrito, os números de registro seqüencial e a respectiva
descrição de suas reclamações, solicitações de serviços ou providências, relativos aos últimos 24
(vinte e quatro) meses."
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"Seção IV
Da Cobrança dos Serviços"
"Art.16. O documento de cobrança deve ser inviolável, redigido de maneira clara,
inteligível, ordenada, em padrão uniforme para toda a Área de Prestação do Serviço e deve
conter os dados necessários à exata compreensão dos serviços prestados, com a discriminação
dos valores cobrados, detalhando inclusive aqueles que correspondem à instalação, à
programação e a reparos solicitados.
§ 1°...................
§ 2°....................
§ 3°.....................”
"Art. 29. A programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos
individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser
disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão,
instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado."
"Art.30. Quando solicitados pelo Assinante, a Prestadora pode cobrar apenas os
seguintes serviços que envolvam a oferta de Pontos-Extras e de Pontos-de-Extensão:
I

- instalação; e

II
- reparo da rede interna e dos conversores/decodificadores de sinal ou
equipamentos similares.
§ 1o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo fica condicionada à sua
discriminação no documento de cobrança, conforme definido nos arts. 16 e 17 deste
Regulamento.
§ 2o A cobrança dos serviços mencionados neste artigo deve ocorrer por evento,
sendo que os seus valores não podem ser superiores àqueles cobrados pelos mesmos serviços
referentes ao Ponto-Principal."
Art. 2° O art. 2° do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos
Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de
dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
"XIII - Instalação: procedimento que compreende a instalação da rede interna e do
conversor/decodifícador de sinal ou equipamento similar associado a Ponto-Principal ou a PontoExtra, bem como a sua ativação.
XIV - Programas pagos individualmente: programação avulsa ofertada pela
prestadora aos seus assinantes, em horário pré-determinado, cuja contratação ocorre por evento e
independe do plano de serviço."
Art. 3° O art. 16 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos
Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de
dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"§ 4° É vedado à Prestadora cobrar do assinante valor relativo à emissão e envio
de boleto bancário ou título de cobrança similar."
Art. 4° O art. 27 do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos
200990058800

Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de
dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 1° O prazo máximo de fidelização, quando houver, deve ser igual ou inferior a
12 (doze) meses.
§2° As regras de fidelização e os valores dos benefícios dela decorrentes deverão
constar expressamente do contrato de prestação de serviços."
Art. 5o Ficam revogados o art. 32 e seus parágrafos, do Regulamento de Proteção
e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela
Resolução no 488, de 3 de dezembro de 2007.
Art. 6o O Capítulo VII do Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos
Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução no 488, de 3 de
dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:
"Art. 41. Diante de reclamação fundamentada sobre abuso de preço, a Anatel
poderá determinar a implementação de medidas cabíveis, sem prejuízo do assinante representar o
caso perante outros órgãos governamentais competentes."
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
RESOLUÇÃO No 519, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Aprova alteração no Plano Geral de Autorizações
do Serviço Móvel Especializado -SME.
O
CONSELHO
DIRETOR
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei
no 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de
Telecomunicações, aprovado pelo Decreto no 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º da Lei no 9.472 - Lei Geral de Telecomunicações
- LGT, de 16 de julho de 1997, que estabelece que os serviços de telecomunicações são
organizados com base no princípio da livre, ampla e justa competição entre todas as prestadoras,
devendo o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da competição
imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica;
CONSIDERANDO o disposto no art. 19 da LGT, que atribui à Agência a competência de
adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento
das telecomunicações brasileiras e, especialmente, exercer o poder normativo relativamente às
telecomunicações;
CONSIDERANDO o disposto no art. 127 da LGT, segundo o qual a disciplina da
exploração dos serviços no regime privado tem por objetivo viabilizar o cumprimento das leis,
em especial das relativas às telecomunicações, à ordem econômica e aos direitos dos
consumidores;
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública no
828, de 18 de outubro de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 24 de outubro de 2007;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua 502ª Reunião, realizada em 13 de
novembro de 2008;
CONSIDERANDO o constante nos autos do processo no 53500.015451/2006,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Resolução, a alteração no Plano Geral de
Autorizações do Serviço Móvel Especializado SME, aprovado pela Resolução no 405, de 5 de
maio de 2005.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
200890196917

ANEXO À RESOLUÇÃO No 519, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Alteração do Plano Geral de Autorizações do
Serviço Móvel Especializado - SME, aprovado
pela Resolução nº 405, de 5 de maio de 2005.
Art 1º O Art. 7º do Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Especializado SME, aprovado pela Resolução no 405, de 5 de maio de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º A uma mesma Autorizada de SME, suas coligadas, controladas ou
controladoras, em uma mesma área geográfica, podem ser outorgadas autorizações de uso de
canais de radiofreqüências ou faixas de espectro observados os limites:
I – máximo de 25 MHz de espectro, incluídos canais de transmissão e recepção
para as faixas destinadas ao SME;
II – o máximo de 25 MHz de espectro para uma mesma Autorizada de SME, suas
coligadas, controladas e controladoras, em uma mesma área geográfica, somente será concedido
se ela detiver menos de 50% da faixa de Radiofreqüências destinadas ao SME nas faixas de 400
MHz e 900 MHz;
III – mínimo de 1 MHz, para cada autorização, incluindo canais de transmissão e
recepção.”
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PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 05/09/94 – PÁGINA 13347
Portaria n.º 652, de 01 de Setembro de 1994
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no Decreto n.º 99.179, de 15
de março de 1990, que instituiu o Programa Federal de
Desregulamentação,
Considerando a necessidade de consolidar procedimentos com vista a
agilizar a análise dos processos relativos aos Serviços de Radiodifusão
e Especial de Televisão por Assinatura, em trâmite neste Ministério;
Considerando que a Administração Pública deve aceitar, em princípio
como verdadeiras as declarações feitas pelos administrados;
Considerando que a apresentação de declarações falsas deve sujeitar o
declarante às sanções civis e penais, sem prejuízo das medidas
administrativas;
Considerando que, em conseqüência, as responsabilidades envolvidas
nos projetos de localização e instalação e na operação das estações
transmissoras dos Serviços de Radiodifusão e Especial de Televisão por
Assinatura devam ser assumidas, exclusivamente, pelo engenheiro
projetista e pelo representante legal da entidade.
RESOLVE:
I - Estabelecer, sem prejuízo dos requisitos contidos nas respectivas
normas técnicas, os seguintes procedimentos a serem seguidos pelas
entidades concessionárias ou permissionárias dos serviços de
Radiodifusão e Especial de Televisão Por Assinatura, quando da
apresentação de pedidos de autorização para instalação e
licenciamento de suas estações.
I.1 - A solicitação para instalação das estações dos referidos serviços
deverá ser apresentada ao Departamento e Outorgas da Secretaria de
Fiscalização e Outorga, na sede do Ministério das Comunicações, em
Brasília, ou à Delegacia do Ministério das Comunicações, em cuja
jurisdição se encontra a instalação proposta, com 1 (uma) via dos
seguintes documentos:
a - requerimento firmado pelo representante legal da
entidade;
b - formulário(s) padronizados), devidamente
preenchidos), contendo as características técnicas de
instalação da estação proposta;
b.1 - a indicação do fabricante do(s)
transmissores) poderá ser feita na ocasião da
solicitação do licenciamento da estação, caso
ainda não esteja(am) definido(s). O campo
referente à potência de operação do
equipamento deverá, obrigatoriamente, ser
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preenchido.
b.2 - todas as informações adicionais relativas
à instalação proposta, consideradas pertinentes
e que não tenham campo previsto no
formulário correspondente, deverão ser
indicadas em formulário padronizado próprio
para tal fim.
c - declaração do representante legal da entidade de que
interromperá suas transmissões, em caso de interferências
em estações de telecomunicações regularmente
autorizadas e instaladas, até que os problemas sejam
sanados;
d - diagrama de irradiação horizontal orientado em relação
ao Norte Verdadeiro, diagrama de irradiação vertical e
especificações técnicas do sistema irradiante proposto;
d.1 - no caso de onda média deverá ser
indicado o círculo correspondente ao ganho
unitário.
e - planta ou carta topográfica, onde deverão estar
traçadas as figuras geométricas que limitam as áreas
abrangidas pelos contornos de serviço, conforme
especificado nas respectivas normas técnicas;
f - planta das instalações de campo, em escala adequada,
com projeção horizontal e vertical da instalação proposta,
conforme especificado nas respectivas normas técnicas;
g - declaração do engenheiro projetista atestando que a
instalação proposta não fere os gabaritos de proteção ao
vôo, ou declaração do órgão competente do Ministério da
Aeronáutica autorizando a instalação proposta, ou, se for o
caso, declaração de inexistência de aeródromo na região;
h - parecer conclusivo, assinado pelo engenheiro
projetista, atestando que o projeto da instalação proposta
atende a todas as exigências das normas técnicas em
vigor, aplicáveis à mesma;
i - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente
ao projeto de instalação;
II - Encontrando-se a solicitação de acordo com o item I -1, o
Ministério das Comunicações expedirá o competente ato de autorização
para instalação da estação onde fixará, quando necessário, o prazo
para a entidade providenciar a efetivação do que foi autorizado.
III - Concluída a instalação, deverá o interessado solicitar ao
Departamento de Fiscalização das Comunicações da Secretaria de
Fiscalização e Outorga, na sede do Ministério das Comunicações, em
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Brasília, ou à Delegacia do Ministério das Comunicações, em cuja
jurisdição, se encontra a instalação proposta, vistoria de suas
instalações, para fins de emissão da licença para funcionamento de sua
(s) estação(ões), apresentando os documentos abaixo relacionados:
a - requerimento firmado pelo representante legal da
entidade;
b - solicitação de autorização de uso do(s) transmissor(es)
instalado(s), caso não tenha(m) sido mencionado(s) no
formulário de informações técnicas, indicando:
b.1
b.2
b.3
b.4

-

Fabricante
Modelo
Potência de operação
Código de Certificação

c - comprovação de pagamento da Taxa de Fiscalização
das Telecomunicações.
IV - Estabelecer que os procedimentos acima descritos, no que couber,
aplicam-se aos pedidos de mudança de características de operação de
estações já autorizadas dos citados serviços, desde que não impliquem
alteração dos parâmetros fixados nos respectivos Planos Básicos de
Distribuição de Canais.
V - Estabelecer, ainda, que a partir da data de publicação desta
Portaria não serão aceitos pedidos em desacordo com as presentes
prescrições. As entidades que, nesta data, tenham processos em
tramitação neste Ministério, poderão ser instadas a complementar os
mesmos, caso as informações existentes sejam julgadas insuficientes
para a análise e conclusão dos seus pedidos.
VI - Delegar competência ao Diretor do Departamento de Outorgas, da
Secretaria de Fiscalização e Outorga, para baixar orientações e
instruções relativas à execução dos serviços mencionados.
VII - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas a Portaria MINFRA n.º 667, de 31 de maio de 1990, a
Instrução DNPV n.º 04, de 30 de julho de 1990, e demais disposições
em contrário.
DJALMA BASTOS DE MORAIS
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RESUMO: Aprova a Norma N.002/94-REV/97 - Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto
Multicanal (MMDS).
PORTARIA No 254 , DE 16 DE ABRIL DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério das Comunicações, no exercício das
funções de Órgão Regulador, elaborar os atos e normas necessárias à prestação do Serviço de
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), na forma da legislação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6o do Regulamento de Serviços Especiais, aprovado
pelo Decreto no 2.196, de 8 de abril de 1997, resolve;
Art. 1o Aprovar nova redação da Norma do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto
Multicanal ( MMDS) - No 002/94-REV/97, anexa a esta Portaria.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO MOTTA

NORMA No 002/94 - REV/97

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS MULTIPONTO MULTICANAL (MMDS)

1. OBJETIVO
Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições para exploração e uso do Serviço
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), promovendo a diversidade de fontes de
informação e propriedade de permissionárias do Serviço, estimulando a competição intra e
interserviços, preservando os interesses das comunidades locais e fazendo bom uso do espectro
de freqüências.
2. DEFINIÇÕES
Para fins desta Norma, são adotadas as seguintes definições:

2.1 Coligada: uma empresa será considerada coligada de outra se uma detiver, direta ou
indiretamente, pelo menos vinte por cento de participação no capital votante da outra, ou os
capitais votantes de ambas forem detidos, direta ou indiretamente, em, pelo menos, vinte por
cento por uma mesma pessoa ou empresa. Caso haja participação de forma sucessiva em várias
empresas, deve-se computar o valor final de controle pelas multiplicações das frações
percentuais de controle em cada empresa da linha de encadeamento.
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2.2 Serviço MMDS: é uma das modalidades de Serviços Especiais, regulamentados pelo
Decreto
no 2.196, de 8 de abril de 1997, que se utiliza de faixa de microondas para transmitir sinais a
serem recebidos em pontos determinados dentro da área de prestação do serviço.
2.2.1 Os sinais a serem transmitidos poderão estar associados a qualquer forma de
telecomunicação tecnicamente disponível.
3. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 O Ministério das Comunicações, através da Secretaria de Serviços de Comunicações,
elaborará um planejamento para a implantação do Serviço MMDS, do qual constarão, dentre
outras, informações relativas:
a) às áreas de prestação de serviço, cada uma referida pela sua localidade principal;
b) ao número de permissões que poderão ser outorgadas em cada área;
c) aos grupos de canais previstos para cada área de prestação de serviço.
3.2 O planejamento mencionado em 3.1 será permanentemente atualizado, em razão do
surgimento de novos fatores, por iniciativa do Ministério das Comunicações ou em decorrência
de solicitações de interessadas na exploração do Serviço em áreas ainda não previstas.
3.2.1 As solicitações das interessadas deverão estar acompanhadas de:
a) projeto de viabilidade técnica do sistema, elaborado por profissional habilitado, contendo:
a.1) memória descritiva do sistema, consistindo de
- localidade e unidade da federação onde pretende instalar o sistema;
- coordenadas geográficas do centro da localidade (fonte: IBGE);
- área de prestação do serviço pretendida (descrição, raio máximo, conforme tabela do
item 9.3);
- EIRP máxima proposta, conforme tabela do item 9.3;
- H/NMT máxima proposta;
- polarização proposta;
- grupos de canais pretendidos;
- planta da região, em escala adequada, na qual esteja traçada a área de prestação do
serviço, com centro no centro da localidade onde a entidade pretende instalar o sistema;
a.2) demonstração de viabilidade técnica do sistema proposto em relação aos sistemas
autorizados ou constantes do planejamento da implantação do serviço ou previamente solicitados
conforme previsto no item 3.2 e de acordo com os critérios estabelecidos no item 9.8;
a.3) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto.
b) demonstração do potencial mercadológico da área de prestação do serviço proposta.
3.2.2 Consulta pública poderá ser realizada, sempre que considerada necessária, através de
publicação no Diário Oficial da União, sobre qualquer matéria afeta à atualização do
planejamento do Serviço, para que os interessados apresentem comentários considerados
relevantes.
3.2.3 A Secretaria de Serviços de Comunicações manterá cadastro das solicitações
mencionadas no item 3.2, o qual ficará à disposição do público para consulta.
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3.3 O número de canais a ser estabelecido para cada área de prestação do serviço será
determinado, conforme abaixo indicado:
a) 16 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja inferior a trezentos mil
habitantes;
b) 15, 16 ou 31 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja igual ou superior
a trezentos mil habitantes e inferior a setecentos mil habitantes;
c) 31 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja igual ou superior a
setecentos mil habitantes.
3.3.1 O Ministério das Comunicações, levando em conta o interesse público, as condições de
competição e a viabilidade técnica, e os resultados de consulta pública, poderá alterar o número
de canais indicado em 3.3.
4. PROCESSO DE OUTORGA
4.1 Baseado no planejamento do Serviço, todas as fases do processo de outorga, conforme
estabelecido e detalhado no Capítulo III do Regulamento de Serviços Especiais e no item 4 da
presente Norma, serão executadas pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.
4.2 Para fins de outorga de permissão para a exploração, o Serviço MMDS será enquadrado em
diferentes grupos, conforme mencionado no art. 11 do Regulamento de Serviços Especiais,
levando em consideração a população da área de prestação do serviço, observando-se:
a) GRUPO A - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja inferior a trezentos mil habitantes;
b) GRUPO B - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja igual ou superior a trezentos mil habitantes e inferior a setecentos mil habitantes;
c) GRUPO C - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja igual ou superior a setecentos mil habitantes.
4.3 Caracterizada situação de exigibilidade de licitação, nos termos do art. 10 do Regulamento
de Serviços Especiais, o Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diário Oficial da União, contendo a
indicação do local em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital,
bem assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
4.4 Em conformidade com o Art. 22 do Regulamento de Serviços Especiais, na análise e
julgamento das propostas poderá ser adotado qualquer um dos critérios arrolados no art. 15, da
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
4.4.1 No caso de ser utilizado o critério previsto no inciso V do referido art. 15, de melhor
proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga,
aplicar-se-á o previsto nos itens 4.5 a 4.10 desta Norma.
4.5 No julgamento da licitação que adote o critério mencionado no item 4.4.1, as propostas serão
examinadas e julgadas em conformidade com os seguintes quesitos e critérios:
a) prazo para a instalação do sistema de transmissão, contado da emissão da autorização da
instalação até o início da operação comercial do serviço - máximo de cinqüenta pontos;
b) número de canais destinados à programação de caráter cultural e educacional - máximo de
dez pontos;
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c) percentagem de tempo detinada a programação regional tomada em relação ao tempo total
de utilização de todos os canais, excluída deste tempo o destinado à programação mencionada
no quesito constante da alínea “ b”- máximo de vinte pontos;
d) número de universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais, postos de saúde ou outros
estabelecimentos que o edital explicitar, localizados na área de prestação do serviço, aos quais
será oferecida a sua programação com isenção de pagamento da assinatura - máximo de vinte
pontos;
4.6 O edital poderá prever outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
total não deverá ser superior a vinte pontos, situação em que as pontuações estabelecidas nas
alíneas “a” a “d” do item 4.5 serão proporcionalmente reduzidas de modo que seja mantido o total
geral de cem pontos.
4.7 Para cada quesito, definido no item 4.5, o edital de licitação estabelecerá:
a) condição mínima necessária a ser atendida;
b) critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.
4.7.1 Somente serão classificadas as propostas que, além de atenderem ao estabelecido na
alínea “a” do item 4.7, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
a) cinqüenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo A;
b) sessenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo B;
c) setenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo C.
4.8 O edital de licitação, na valoração do preço pela outorga, estabelecerá condição mínima a
ser atendida e critério objetivo para a gradação da pontuação, determinando pontuação máxima
de cem pontos, vedada a comparação entre propostas.
4.9 A classificação das proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada da valoração
obtida pela aplicação do disposto nos itens 4.7 e 4.8, de acordo com os pesos preestabelecidos
no edital, observado o que segue:
a) para os serviços enquadrados no Grupo A, o peso relativo à valoração obtida pela aplicação
do disposto no item 4.7 preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no item 4.8;
b) para os serviços enquadrados no Grupo B, os pesos relativos à valoração obtida pela
aplicação do disposto no item 4.7 e à valoração obtida pela aplicação do disposto no item 4.8
serão equivalentes;
c) para os serviços enquadrados no Grupo C, o peso relativo à valoração obtida pela aplicação
do disposto no item 4.8 preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no item 4.7.
4.10 Somente será classificada a proposta que atender a todas as condições mínimas
estabelecidas nos itens 4.7 e 4.8, bem assim às condições técnicas estabelecidas na legislação
pertinente e no edital.
4.11 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a seleção far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público.
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4.12 O valor da outorga de permissão será o proposto pela entidade vencedora, que deverá
observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre
outras, à carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora.
4.13 Cumpridas todas as fases do procedimento licitatório, a Secretaria de Fiscalização e
Outorga submeterá o resultado obtido ao Ministro das Comunicações, para a outorga da
permissão.
5. CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO
5.1 Na fase inicial da implantação do Serviço MMDS no País, de modo a estimular o seu
desenvolvimento em regime de livre concorrência, serão adotadas as disposições a seguir
estabelecidas.
5.1.1 Cada entidade ou coligada somente poderá ter permissão para explorar o Serviço MMDS
até os seguintes limites:
a) no máximo, para sete áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a
setecentos mil habitantes;
b) no máximo, para doze áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a
trezentos mil e inferior a setecentos mil habitantes.
5.1.2 Os limites estabelecidos no item 5.1.1 considerarão apenas as áreas de prestação do
serviço em que a pemissionária do Serviço MMDS o explora sem competição com outros
prestadores de serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, excluídos
aqueles distribuídos via satélite.
5.1.3 O Ministério das Comunicações utilizará os dados estatísticos publicados pelo IBGE como
referência para a obtenção da população da área de prestação do serviço.
5.2 O Ministério das Comunicações, considerando o grau de diversidade de fontes de
informação e de propriedade no Serviço MMDS, avaliará o desenvolvimento do serviço, podendo,
oportunamente, alterar ou eliminar os limites previstos em 5.1, conforme requeira o interesse
público.
5.3 Nenhuma operadora do Serviço MMDS poderá, direta ou indiretamente, determinar
tratamento discriminatório com relação às demais operadoras ou concorrentes a edital referente
a uma mesma área de prestação do serviço.
6. INSTALAÇÃO
6.1 A instalação de estação transmissora de MMDS requer a elaboração de projeto por
profissional habilitado, em conformidade com o disposto no item 9.13 desta Norma.
6.1.1 O projeto de instalação e suas alterações autorizadas deverão ser tornados disponíveis ao
Ministério das Comunicações, para fins de consulta, a qualquer tempo.
6.2 A partir da data de publicação do ato de outorga e do contrato de adesão, a entidade deverá
submeter à Secretaria de Fiscalização e Outorga, no prazo de 120 dias, o resumo do projeto de
instalação, em formulário padronizado, devidamente preenchido e assinado por profissional
habilitado, contendo as características técnicas de instalação do sistema, acompanhado de:
a) requerimento firmado pelo responsável legal pela entidade, solicitando a análise do respectivo
projeto, bem como a emissão da correspondente autorização para instalação da estação;
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b) declaração de profissional habilitado atestando que a instalação proposta atende às normas
específicas vigentes e que não fere os gabaritos de proteção aos aeródromos, ou declaração do
órgão competente do Ministério da Aeronáutica autorizando a instalação proposta ou, se for o
caso, declaração de inexistência de aeródromos;
c) os diagramas de irradiação horizontal e vertical da antena transmissora. O diagrama
horizontal deverá indicar o norte verdadeiro e o diagrama vertical deverá indicar a inclinação, se
for o caso;
d) plantas ou cartas topográficas, em escala adequada, onde deverão estar assinalados a área
de prestação do serviço, o local de instalação da antena transmissora e as radiais utilizadas para
o cálculo do nível médio do terreno;
e) plantas das instalações de campo, em escala adequada, com projeções horizontal e vertical,
das instalações propostas contendo detalhes de altimetria;
f) parecer conclusivo, assinado por engenheiro projetista, sobre as instalações propostas;
g) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
6.2.1 Nenhuma estação transmissora do Serviço MMDS poderá iniciar sua operação sem que
esteja instalada de acordo com o projeto mencionado no item 6.1 desta Norma e sem estar
previamente autorizada pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.
6.2.2 Os formulários padronizados de que trata o item 6.2, adotados pela Secretaria de
Fiscalização e Outorga, estarão disponíveis no Ministério das Comunicações em Brasília ou em
suas Delegacias Regionais.
6.3 O prazo para a permissionária efetivar a instalação do sistema e dar início à operação
comercial do Serviço será aquele indicado em sua proposta ao edital, que não poderá ser
superior a doze meses.
6.3.1 O prazo mencionado no item 6.3 será contado a partir da data de emissão da autorização
para a instalação do sistema.
6.3.2 O prazo para a instalação poderá ser prorrogado, uma única vez, por, no máximo, igual
período, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério das
Comunicações.
com antecedência de cinco dias úteis
6.4 Concluída a instalação do sistema, antes de entrar em funcionamento em caráter definitivo, a
permissionária, com a finalidade de testá-lo e ajustá-lo, poderá iniciar irradiações experimentais
pelo período máximo de noventa dias, desde que comunique o fato à Delegacia Regional do
Ministério das Comunicações, em cuja jurisdição esteja a estação transmissora, com
antecedência de cinco dias úteis.
6.5 Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a prestação do Serviço, a permissionária
deverá requerer à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição esteja
a estação transmissora, a emissão da Licença de Funcionamento de Estação, devendo realizar
o pagamento da taxa de fiscalização da instalação e instruir o requerimento com:
a) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização da instalação;
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b) declaração do profissional habilitado responsável pela instalação de que esta foi executada de
acordo com o projeto e normas técnicas aplicáveis, acompanhada da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART;
c) laudo de vistoria das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da
respectiva ART.
6.5.1 A Secretaria de Fiscalização e Outorga poderá, também, realizar vistoria nas instalações
da permissionária.
6.6 A permissionária não pode modificar as características técnicas do sistema de MMDS,
constantes do projeto de instalação aprovado, sem prévia autorização do Ministério das
Comunicações, salvo se tais modificações não aumentarem, em qualquer direção, a EIRP
aprovada, nem comprometerem o desempenho do sistema quanto ao atendimento dos requisitos
mínimos estabelecidos no item 9.7.1.
6.6.1 As demais alterações poderão ser comunicadas ao Ministério das Comunicações tão logo
estas sejam efetivadas, utilizando formulário padronizado.
7. EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
7.1 A permissionária de MMDS poderá, entre outros:
a) transmitir sinais ou programas originados por terceiros, programas originados por terceiros e
por ela editados, e transmitir sinais ou programas por ela gerados;
b) veicular publicidade comercial;
c) cobrar remuneração (assinatura) pela prestação do serviço.
7.1.1 O disposto na alínea “ a” do item 7.1 não exime a permissionária da observância da
legislação de direito autoral, inclusive, quando for o caso, da necessidade de autorização da
detentora do direito, para transmissão ou edição desses programas.
7.2 A permissionária do Serviço está obrigada a:
a) observar a legislação de telecomunicações e os preceitos da presente Norma;
b) submeter-se à fiscalização exercida pelo Ministério da Comunicações;
c) prestar, a qualquer tempo, informações que possibilitem a verificação de como está sendo
executado o serviço;
d) fornecer ao Ministério das Comunicações, sempre que este julgar conveniente, condições
para monitoração das transmissões;
e) atender, dentro do prazo estipulado, determinações expedidas pelo Ministério das
Comunicações;
f) interromper o funcionamento da estação, quando assim determinado pelo Ministério das
Comunicações;
g) evitar interferência prejudicial em qualquer serviço de telecomunicações autorizado e
regularmente instalado;
h) efetuar o recolhimento das taxas do FISTEL e das multas que lhe sejam aplicadas por
infrações cometidas na exploração do Serviço;
i) manter a licença de funcionamento na estação para fins de fiscalização;
j) manter atualizado, junto ao Ministério das Comunicações, o endereço para correspondência;
k) codificar os sinais, salvo nas situações previstas no item 7.5.
7.3 A permissionária não poderá proibir, por contrato ou qualquer outro meio, que o assinante
seja servido por outras redes ou serviços de distribuição de sinais.
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7.4 A permissionária deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas
expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de determinados canais.
7.5 Em situações excepcionais, tendo em vista o interesse público, a codificação dos sinais
mencionada na alínea “k” do item 7.2 poderá ser dispensada, pelo Ministério das Comunicações,
no edital de licitação ou no ato de outorga, permanecendo sempre a necessidade de contrato
entre a permissionária e o usuário para a obtenção de Serviço.
7.6 A permissionária é responsável perante o Ministério das Comunicações pelo cumprimento
das condições estabelecidas para o funcionamento das estações do Serviço outorgado e pela
qualidade do Serviço prestado.
7.6.1 A permissionária que deixar de explorar o Serviço sem formalizar o pedido de revogação
da outorga permanece responsável pelas obrigações dela decorrentes, inclusive quanto às taxas
do FISTEL.
7.7 Os equipamentos utilizados no Serviço MMDS deverão estar em conformidade com as
normas de certificação pertinentes.
7.8 As interrupções do serviço, por período superior a 24 horas consecutivas, deverão ser
justificadas, dentro do prazo de 48 horas, perante a Secretaria de Fiscalização e Outorga.
7.9 Interrupção por período superior a trinta dias poderá ser autorizada pelo Ministério das
Comunicações, desde que ocorra motivo de força maior, devidamente comprovado e
reconhecido pelo Ministério das Comunicações.
7.10 Diante de situação concreta de reclamação fundamentada sobre pontos tais como eventual
abuso de preço, condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou práticas tendentes
a eliminar deslealmente a competição, o Ministério das Comunicações poderá, após análise,
determinar a implementação das medidas cabíveis, sem prejuízo de o reclamante representar o
caso perante outros órgãos governamentais competentes.
8. ASSINANTE DO SERVIÇO
8.1 A permissionária não pode recusar sem justa razão o acesso ao Serviço, mediante contrato,
a todos quantos, encontrando-se dentro da área de prestação do serviço, solicitem assinatura,
desde que tecnicamente possível e dentro do cronograma de implantação do sistema.
8.2 São direitos do assinante, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do
Consumidor:
a) conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida;
b) ter a instalação e a manutenção das antenas receptoras, dos conversores e decodificadores
sob responsabilidade da permissionária, segundo disposições contratuais;
c) ter continuidade do Serviço pelo prazo contratual;
d) ter abatimento, nos preços, pelas interrupções, à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia
completo;
e) ter abatimento nos preços por defeito nos conversores e decodificadores e antenas
receptoras, sempre que a reparação tardar mais de 36 horas, computado à razão de 1/30 (um
trinta avos) por dia completo.
9. ASPECTOS TÉCNICOS
9.1 FREQÜÊNCIA
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9.1.1 O Serviço MMDS utilizará, em caráter primário, a faixa de freqüências 2500 - 2686 MHz,
dividida em 31 canais de 6 MHz de largura de faixa, como segue:
GRUPO - No DO CANAL

FREQÜÊNCIAS EXTREMAS (MHz)

A-1
A-2
A-3
A-4
B-1
B-2
B-3
B-4

2500 - 2506
2512 - 2518
2524 - 2530
2536 - 2542
2506 - 2512
2518 - 2524
2530 - 2536
2542 - 2548
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C-1
C-2
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
D-4
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3

2548 - 2554
2560 - 2566
2572 - 2578
2584 - 2590
2554 - 2560
2566 - 2572
2578 - 2584
2590 - 2596
2596 - 2602
2608 - 2614
2620 - 2626
2632 - 2638
2602 - 2608
2614 - 2620
2626 - 2632
2638 - 2644
2644 - 2650
2656 - 2662
2668 - 2674
2680 - 2686
2650 - 2656
2662 - 2668
2674 - 2680

9.1.2 No caso de distribuição de sinais de televisão, os sinais deverão ter a portadora de vídeo
modulada em amplitude e a portadora de áudio modulada em freqüência, com emissão do tipo
5M45C3F e 550KF3E, respectivamente. Outros tipos de modulação poderão ser utilizados desde
que submetidos e aprovados pelo Ministério das Comunicações.
9.1.3 A polarização, bem como a potência e as freqüências a serem utilizadas por cada
entidade, serão finalmente fixadas pelo Ministério das Comunicações, tendo em vista o bom uso
do espectro radioelétrico.
9.1.4 Os canais serão consignados, em princípio, em grupos, conforme indicado no item 9.1.1.
9.2 CONVERSÃO DE FREQÜÊNCIA
9.2.1 A fim de possibilitar a recepção dos sinais do Serviço MMDS pelos receptores domésticos,
deverão ser utilizados, como um passo intermediário, conversores de freqüência da faixa de
microondas para as de VHF e UHF.
9.2.2

Será adotado o seguinte padrão de conversão:

CANAL

A-1
B-1
A-2
B-2
A-3

ENTRADA
FREQÜÊNCIAS
EXTREMAS
(MHz)
2500 - 2506
2506 - 2512
2512 - 2518
2518 - 2524
2524 - 2530

SAÍDA
CANAL

K/24
L/25
M/26
N/27
O/28

FREQÜÊNCIAS
EXTREMAS
(MHz)
222 - 228
128 - 234
234 - 240
240 - 246
246 - 252
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B-3
A-4
B-4
C-1
D-1
C-2
D-2
C-3
D-3
C-4
D-4
E-1
F-1
E-2
F-2
E-3
F-3
E-4
F-4
G-1
H-1
G-2
H-2
G-3
H-3
G-4

2530
2536
2542
2548
2554
2560
2566
2572
2578
2584
2590
2596
2602
2608
2614
2620
2626
2632
2638
2644
2650
2656
2662
2668
2674
2680

-

2536
2542
2548
2554
2560
2566
2572
2578
2584
2590
2596
2602
2608
2614
2620
2626
2632
2638
2644
2650
2656
2662
2668
2674
2680
2686
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P/29
Q/30
R/31
S/32
T/33
U/34
V/35
W/36
AA/37
BB/38
CC/39
DD/40
EE/41
FF/42
GG/43
HH/44
II/45
JJ/46
KK/47
LL/48
MM/49
NN/50
OO/51
PP/52
QQ/53
RR/54

252 - 258
258 - 264
264 - 270
270 - 276
276 - 282
282 - 288
288 - 294
294 - 300
300 - 306
306 - 312
312 - 315
318 - 324
324 - 330
330 - 336
336 - 342
342 - 348
348 - 354
354 - 360
360 - 366
366 - 372
372 - 378
378 - 384
384 - 390
390 - 396
396 - 402
402 - 408

9.3 POTÊNCIA
9.3.1 POTÊNCIA DO TRANSMISSOR
A potência típica do transmissor de Serviço MMDS é de 10 W, sendo admitidas
potências superiores, se necessário. Em qualquer caso, porém, evitar-se-á a utilização de
potências superiores a 100 W.
9.3.1.1 potência de operação não pode, em qualquer situação, exceder a potência autorizada
em mais de 10%.
9.3.2 POTÊNCIA EFETIVA ISOTROPICAMENTE IRRADIADA (EIRP)
A potência efetiva isotropicamente irradiada (EIRP) deverá ser a mínima
necessária à prestação do Serviço. Para sistemas de transmissão onidirecionais, a EIRP máxima
permitida para o sistema será definida em função do raio da área de prestação do serviço,
conforme a Tabela 1.
Tabela 1

Raio da área de prestação do serviço (km)

EIRP máx. (dBW)

5
10

13
19
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23
25
27
29
30
31
32
33

9.3.2.1 Para sistemas com antenas diretivas, a EIRP máxima permitida deverá ser definida de tal
forma que o nível de intensidade de campo no limite da área de prestação do serviço não
ultrapasse a 66 dB(µV/m).
9.3.2.2 Os valores constantes da Tabela 1, obtidos de acordo com o item 9.3.2.1, são adotados
considerando-se um desvanecimento de 8 dB, bem como alturas de antena transmissora sobre o
nível médio do terreno não superiores a 150 metros.
9.3.2.2.1 Para alturas superiores, a EIRP deverá ser reduzida em 1 dB para cada 25 metros de
altura da antena que exceda a 150 metros sobre o nível médio do terreno.
9.3.2.3 Áreas de prestação do serviço com raios superiores a 30 km serão consideradas
exceções e somente serão admitidas mediante análise caso a caso e realização de consulta
pública.
9.4 ALTURA DA ANTENA TRANSMISSORA
9.4.1 A altura da antena transmissora sobre o nível médio do terreno (H/NMT) é a altura do seu
centro de irradiação em relação ao nível médio do terreno.
9.4.2 O nível médio do terreno é a média aritmética dos níveis médios das elevações do solo
desde 3 km a partir da antena transmissora até 15 km, obtidos em, no mínimo, doze radiais
igualmente espaçadas, com referência ao Norte Verdadeiro.
9.4.2.1 As elevações do solo ao longo das radiais deverão ser levantadas com espaçamento
máximo de 100 metros.
9.4.2.2 Para sistemas irradiantes diretivos, as radiais deverão ser levantadas a partir da direção
de máxima irradiação, abrangendo as direções de irradiação relevantes, com espaçamento
angular de 15 graus entre si, além das radiais normais.
9.4.2.3 Para áreas de prestação do serviço de 5 km de raio, a altura do centro de irradiação da
antena transmissora em relação ao nível médio do terreno será calculada para radiais
levantadas a partir da base da torre de sustentação da antena até 5 km.
9.4.2.4 Quando algum trecho da radial em análise se estender sobre trajeto de água (oceanos,
baías, grandes lagos, etc.), o mesmo não deverá ser considerado para o levantamento do nível
médio do terreno.
9.4.3 A altura da antena transmissora deverá ser a mínima necessária para prover visibilidade à
maior parte possível da área de prestação do serviço.
9.4.3.1 Observado o disposto em 9.4.3, deverá ser buscada uma altura de antena transmissora
tal que seu horizonte radioelétrico seja o mais próximo possível do limite da área de prestação do
serviço.
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9.4.3.2 Quando a altura da antena transmissora escolhida resultar em horizonte radioelétrico
menor que a distância ao limite da área de prestação do serviço determinada pela tabela 1 ou
pelo item 9.3.2.1, conforme o caso, a área de prestação do serviço a ser considerada será aquela
limitada pelo horizonte radioelétrico.
9.4.3.2.1 A distância ao horizonte radioelétrico, r, em km, pode ser calculada pela seguinte
expressão:
r = 4,12 H ½
onde: H é a altura da antena transmissora, em metros, sobre o nível médio do terreno, na radial
considerada;
Nota: Considerou-se um raio equivalente igual a 4/3 do raio da Terra.
9.4.3.3 Alturas superiores a 300 metros sobre o nível médio do terreno serão analisadas caso a
caso, como situação especial.
9.5 ANTENA TRANSMISSORA
Poderão ser utilizadas antenas transmissoras onidirecionais ou diretivas. A antena
deverá empregar polarização linear. A emissão na polarização ortogonal à desejada (polarização
cruzada) deve estar, pelo menos, 20 dB abaixo da emissão na polarização desejada.
9.6 DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO
9.6.1 Será tomado o centro da localidade da estação transmissora indicado no edital como
sendo o ponto de instalação do sistema. O nível de intensidade de campo no limite da área de
prestação do serviço será calculado conforme segue:
E = 66,77 + EIRP - 20 log d
Onde:
dBW

EIRP = potência efetiva isotropicamente irradiada, no azimute considerado, em
d = distância em quilômetros
E = nível de intensidade de campo em dB(µV/m)

Nota: Considerou-se um desvanecimento de 8 dB.
9.7 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA
Por ocasião da instalação, o sistema deverá ser dimensionado de modo a
possibilitar o atendimento de padrões mínimos de qualidade de recepção, sem, no entanto,
ultrapassar o valor máximo de intensidade de campo, de 66 dB , no limite da área de prestação
do serviço.
9.7.1 Deverá ser determinada a EIRP de forma a assegurar uma relação portadora/ruído (vídeo)
de, no mínimo, 45 dB medido na saída do conversor (“ downconverter” ) no limite da área de
prestação do serviço para, pelo menos, as radiais tomadas para o levantamento do nível médio
do terreno, considerando o receptor colocado a uma altura de 10 metros sobre o solo. Essa
relação portadora/ruído (C/N) é dada por:
C/N = EIRP - Ao + Gr + 137,7 - Fr
onde:
EIRP = Potência Efetiva Isotropicamente Irradiada, em dBW, dada por
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EIRP = Ptx - Lo + Gtx(ϕ, )
sendo: Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ,) = ganho da antena transmissora, em dBi, considerando o azimute
de irradiação e o ângulo vertical na radial tomada
Ao = Atenuação no espaço livre em dB dada por
Ao = 92,4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo: f = freqüência em GHz
d = distância em km
Gr = Ganho da antena receptora em dBi
Fr = figura de ruído do downconverter em dB
Observações: a) Foi considerada uma largura de faixa de vídeo de 4,2 MHz.
b) Poderão ser considerados eventuais desvanecimentos
previsíveis em função da situação real de instalação.
9.7.2 Deverá ser observada a faixa dinâmica de operação do conversor (“ downconverter” ),
evitando-se a utilização de potências superiores àquelas determinadas de acordo com o item
9.7.1, de forma a não agravar os problemas de intermodulação nos conversores em pontos
próximos à antena transmissora do sistema.
9.7.3 O nível da portadora de vídeo na saída do conversor/ decodificador do assinante deverá
estar entre 0 dBmV e 10 dBmV.
9.8 CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO
9.8.1 Os canais deverão ser escolhidos de modo a satisfazer os critérios técnicos de proteção
para todas as estações envolvidas. Os canais são designados conforme indicado no item 9.1.1.
9.8.2 As estações de Serviço MMDS serão protegidas na sua área de prestação do serviço,
limitada pelo contorno de 66 dB(µV/m) de intensidade de campo, correspondente aos raios
especificados e indicados na Tabela 1, tomando-se como centro o centro da sede da localidade
onde será instalada a estação transmissora (coordenadas geográficas do IBGE).
9.8.3 O sistema proposto deverá prover, com relação a si e a outros sistemas de Serviço MMDS,
uma proteção de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dB contra interferência co-canal e 0 (zero) dB
contra interferência de canal adjacente. Estas relações de proteção são calculadas no contorno
protegido da estação.
9.8.3.1 Para o cálculo do nível máximo de sinal interferente permitido será utilizada a equação a
seguir indicada. A situação de referência, envolvendo dois sistemas, tomados como T1 e T2, é a
ilustrada na Figura 1, na qual os pontos de recepção a serem considerados estão assinalados e
denominados de B1, C1, B2 e C2:
Eimáx= 66 + Rfc + Xp - C/I
onde:
Eimáx = nível máximo permitido para sinal interferente em dB(µV/m)
Rfc = Relação frente-costa da antena receptora padrão
= 25 dB para localizações C1 e C2
= 0 dB para localizações B1 e B2
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Xp = Discriminação de polarização cruzada (quando aplicável)
= 20 dB
C/I = 45 dB se as duas estações utilizam co-canais
= 0 dB se as duas estações utilizam canais adjacentes

Figura 1

9.8.3.1.1 Para o cálculo do nível de intensidade de campo interferente, deverá ser utilizada a
expressão indicada abaixo:
E = 74,77 + EIRP - 20 log d - Aa
Onde:
E
= nível de intensidade de campo em dB(µV/m)
EIRP = potência efetiva isotropicamente irradiada pela estação interferente considerada, na
direção dos pontos de recepção envolvidos, em dBW
d
=distância entre o sistema irradiante da estação interferente e o ponto de recepção
considerado no contorno protegido da estação a ser protegida, em quilômetros
Aa= atenuação adicional em dB, sendo: Aa = 0 (zero) , para d<= 43 km
Aa = 0,78 (d-43), para 43 km <d < 64 km
Aa = 1,262 d - 10 log d - 46,3, para d>= 64 km
9.8.3.1.1.1 A atenuação adicional foi calculada na situação de referência, correspondente à
altura máxima da antena transmissora sobre o nível médio do terreno de 150 metros e uma altura
de recepção de 10 metros sobre o solo.
9.8.4 Serão considerados, para fins de proteção, os sistemas autorizados, o planejamento para
a implantação do Serviço e as solicitações em andamento, relevantes para o estudo.
9.8.5 Uma vez aprovadas as características de instalação de uma estação transmissora, as
mesmas poderão ser utilizadas para fins de estudo de viabilidade técnica, desde que o sistema
proposto tenha suas características de instalação preestabelecidas.
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9.8.5.1 O sistema proposto deverá atender, com relação aos sistemas de Serviço MMDS cuja
instalação esteja aprovada, as mesmas relações de proteção estabelecidas no item 9.8.3 em
qualquer ponto da área de prestação do serviço, na saída de uma antena receptora de
referência, orientada para a máxima recepção do sinal desejado.
9.8.5.1.1 A verificação dessas relações de proteção deve ser feita nos pontos mais críticos
(maiores sinais interferentes) da área de prestação do serviço (mínimo de cinco pontos).
9.8.5.1.2 O sinal desejado (protegido) será determinado considerando propagação em espaço
livre, conforme a expressão abaixo:
Prd = Ptx - Lo + Gtx(ϕ) - Ao + Grx(máx)
onde:
Prd = potência recebida do sinal desejado em dBW
Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ) = ganho da antena transmissora em dBi, na direção do ponto de recepção,
considerando o azimute e o ângulo vertical de irradiação correspondentes.
Grx(max) = ganho máximo em dBi da antena receptora de referência
= 20 dB
Ao = atenuação no espaço livre em dB dada por
At = 92.4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo:
f = freqüência em GHz
d = distância em km
Uma vez que, nesta situação, o ponto de transmissão já está definido, devendo ser o mais
favorável possível no que diz respeito à propagação, não se considera qualquer desvanecimento
para fins de cálculo do sinal desejado.
9.8.5.1.3 Para o cálculo do sinal não desejado (interferente), poderão ser consideradas as
atenuações devidas às obstruções existentes no percurso, conforme a expressão abaixo:
Prnd = Ptx - Lo + Gtx(ϕ) - Ao + Grx(ϕ) - Aobs
Onde:
Prnd = potência recebida do sinal não desejado em dBW
Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo
= atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ) = ganho da antena transmissora em dBi, na direção do ponto de
recepção, considerando o azimute e o ângulo vertical de irradiação
correspondentes.
Grx(ϕ) = ganho da antena receptora de referência em dBi na direção do sinal não
desejado.
Ao = atenuação no espaço livre em dB dada por
At = 92.4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo:
f = freqüência em GHz
d = distância em km
Aobs = atenuação, em dB, em função de obstruções existentes no percurso considerado.
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9.8.5.1.4 A antena de referência mencionada no item 9.8.5.1 é caracterizada pelos diagramas da
Figura 2.
9.8.6 Para diferentes áreas de prestação do serviço, quando o local de transmissão de uma
estação proposta em canal adjacente estiver dentro da área de prestação do serviço de uma
outra estação, deverá ser utilizada polarização cruzada e a relação de proteção exigida em cada
ponto dentro daquela área deverá ser atendida.
9.8.7 Passados cinco anos da entrada em operação de um sistema de MMDS, setores, dentro
de sua área de prestação do serviço, não atendidos, devido ao relevo, não serão considerados,
para fins de proteção contra interferência, podendo ser objeto de edital, caso haja interessados
para tal e sejam atendidos a necessidade e o interesse públicos.
9.9 LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA
9.9.1 Com a finalidade de otimizar o uso do espectro de freqüências e melhor atender aos
assinantes, as permissionárias do Serviço MMDS de uma mesma área devem colocalizar suas
antenas transmissoras.
9.9.1.1 Para os fins desta Norma, colocalização é a instalação de uma antena transmissora no
mesmo local de outra, ou a uma distância de, no máximo, 50 metros.
9.9.1.2 No caso de instalação no mesmo ponto, cabe à permissionária que houver se instalado
primeiro oferecer essa possibilidade à segunda, mediante contrato, em termos e preços justos e
razoáveis.
9.9.1.3 No caso de utilização de grupos constituídos de canais adjacentes, além da necessidade
de colocalização das antenas transmissoras, deverão ser utilizadas as mesmas EIRPs em todas
as direções, as mesmas alturas de antena e a mesma polarização.
9.9.2 Uma das permissionárias envolvidas poderá solicitar ao Ministério das Comunicações,
dispensa de colocalização das antenas transmissoras, expondo as razões para isso.
9.9.2.1 Se o pedido de dispensa envolver canais adjacentes, conforme, abordado em 9.9.1.3,
deverá ser demonstrado o atendimento ao disposto no item 9.8.3.
9.9.2.2 O Ministério das Comunicações realizará consulta pública antes de decidir sobre a
aceitação da dispensa de colocalização.
9.10 REFORÇADORES DE SINAL
9.10.1 A permissionária poderá instalar, dentro de sua área de prestação do serviço, estações
reforçadoras, buscando otimizar a recepção do sinal dentro da referida área.
9.10.2 As estações reforçadoras de sinal deverão utilizar a mínima potência necessária para
atender aos critérios dos itens 9.10.2.1 e 9.10.2.2.
9.10.2.1 O valor de intensidade de campo da estação reforçadora de sinal, no limite da área de
prestação do serviço da estação principal, deverá ser igual ou inferior a 66 dB(µV/m), calculado
de acordo com o item 9.8.3.1.1, quando a estação reforçadora operar com a mesma polarização
do sistema principal.
9.10.2.2 O valor da intensidade de campo da estação reforçadora de sinal, no limite da área de
prestação do serviço da estação principal, não deverá ser superior a 46 dB(µV/m), calculado de
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acordo com o item 9.8.3.1.1, quando a estação reforçadora operar com polarização cruzada em
relação ao sistema principal.
9.10.2.2.1 Estações reforçadoras com níveis de sinal no limite da área de prestação do serviço
superiores aos estabelecidos no item 9.10.2.2, poderão ser autorizadas mediante apresentação
de estudo de viabilidade técnica. Em qualquer caso, não será autorizada a instalação de
estações reforçadoras de sinal que resultem em uma intensidade de campo superior a 66
dB(µV/m) no limite da área de prestação do serviço.
9.10.3 Todas as estações reforçadoras de sinal deverão ser cadastradas no Ministério das
Comunicações mediante apresentação do projeto de instalação, em formulário padronizado,
devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado. O Ministério das Comunicações
fará publicar o referido formulário no Diário Oficial da União para conhecimento público.
9.10.4 Os canais a serem utilizados serão os mesmos da estação principal, porém, em princípio,
com polarização cruzada.
9.11 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS TRANSMISSORES
9.11.1 A tolerância de freqüência típica é de 500 Hz, não podendo, entretanto, ser superior a 1
kHz.
9.11.1.1 Poderá ser solicitada dispensa de aplicação dessa tolerância em regiões de pequena
demanda de Serviço MMDS, não ultrapassando, porém, a 5 kHz.
9.11.1.2 Caso a técnica de decalagem venha a se mostrar eficaz na faixa do Serviço MMDS, a
mesma só poderá ser aplicada quando os transmissores envolvidos satisfizerem a tolerância
mencionada
de
500 Hz.
9.11.2 A atenuação de emissões fora do canal de 6 MHz, com relação à potência de pico da
portadora de vídeo, deverá obedecer aos seguintes limites:
9.11.2.1 Nas extremidades do canal, a atenuação mínima deverá ser de 38 dB.
9.11.2.2 A partir das extremidades do canal, a atenuação deverá variar com um acréscimo
constante, até atingir 60 dB a 1 MHz abaixo da extremidade inferior e a 0,5 MHz acima da
extremidade superior.
9.11.2.3 Qualquer emissão em freqüências superiores ou inferiores aos limites indicados em
9.11.2.2 deverá estar atenuada de, pelo menos, 60 dB.
9.11.3 O nível da portadora de áudio deverá estar de 13 a 17 dB abaixo do nível da portadora de
vídeo.
9.12 Parâmetros ou critérios técnicos diferentes daqueles constantes da presente Norma podem
ser propostos e poderão ser aceitos pelo Ministério das Comunicações, desde que devidamente
comprovada a sua eficácia.
9.12.1 Neste caso, o Ministério das Comunicações realizará consulta pública antes de decidir
sobre a aceitação do pedido.
9.13 PROJETO DE INSTALAÇÃO
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9.13.1 O projeto de instalação do sistema do Serviço MMDS deverá ser elaborado por
profissional habilitado e deverá incluir o seguinte :
9.13.1.1 memória descritiva do sistema proposto, relacionando:
a) localidade e unidade da federação onde será instalado o sistema
b)

local de instalação da estação transmissora
- endereço
- coordenadas geográficas
- altitude (m)

c) freqüências de operação (canais)
d) transmissores
- fabricante
- modelo
- potência de saída (W)
- código de certificação
e) antena transmissora
-fabricante
- modelo
- ganho (dBi) (máximo, se for o caso)
- azimute de irradiação máxima, se for o caso
- polarização
altura física da estrutura de sustentação com relação à sua base (solo)
- altura do centro de irradiação da antena com relação à base da estrutura de
sustentação
- altitude da base da estrutura de sustentação (solo) com relação ao nível do mar
- nível médio do terreno em cada radial
- altura do centro de irradiação da antena sobre o nível médio do terreno para cada
radial
f) linha de transmissão
- fabricante
- modelo
- impedância característica
- atenuação (dB/100 m)
- comprimento
g) Sistema de recepção
Descrição dos elementos do sistema de recepção a ser utilizado no limite da área de
prestação do serviço e considerado para o dimensionamento do sistema:
- conversor (downconverter)
- fabricante
- modelo
- ganho
- figura de ruído
- antena receptora
- fabricante
- modelo
- ganho máximo em dBi
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h) EIRP máxima em dBW
- EIRP(máx.) = Ptx - Lo + Gtx(máx.)
onde :
Ptx = potência de saída do transmissor (dBW)
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(máx) = ganho máximo da antena transmissora em dBi
- EIRP máxima. em dBW, por radial
9.13.1.2 Determinação dos limites da área de prestação do serviço da estação, a partir da
expressão constante do item 9.6, para cada uma das radiais levantadas, ou seja, o contorno de
intensidade de campo de 66 dB(µV/m).
9.13.1.3 Avaliação da cobertura efetiva da área de prestação do serviço, levando em
consideração o relevo do terreno e o disposto no item 9.4.2.
9.13.1.4 Dimensionamento do sistema comprovando o atendimento aos requisitos estabelecidos
no item 9.7, para cada uma das radiais consideradas.
9.13.2 Deverão ser anexados ao projeto de instalação:
9.13.2.1 Os perfis correspondentes às radiais mencionadas em 9.13.1.3.
9.13.2.2 Os diagramas de irradiação horizontal e vertical da antena transmissora. O diagrama
horizontal da antena transmissora deverá indicar o Norte verdadeiro e o diagrama vertical deverá
indicar a inclinação, se for o caso.
9.13.2.3 Plantas ou cartas topográficas, em escala adequada, indicando a área de prestação do
serviço, o local da estação transmissora e as radiais utilizadas para o cálculo do nível médio do
terreno.
9.13.2.4 A declaração mencionada no item 6.2, letra b.
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10. TRANSFERÊNCIA E RENOVAÇÃO DA PERMISSÃO
10.1 A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da permissão somente
poderá ser efetuada após o início da operação comercial do Serviço, observadas as disposições
estabelecidas no Regulamento de Serviços Especiais.
10.2 Aplicam-se à renovação da permissão do Serviço, as disposições estabelecidas no
Regulamento de Serviços Especiais.
11. INFRAÇÕES E PENALIDADES
11.1 As penalidades por infração a dispositivos desta Norma e de outras complementares, do
Regulamento do STS, bem assim, a dispositivos legais pertinentes, são:
a) multa;
b) suspensão;
c) cassação;
d) caducidade.
11.2 As permissionárias são responsáveis administrativamente pelos atos praticados na
exploração do serviço por seus empregados, prepostos ou pessoas que concorram para a sua
exploração.
11.3 Nas infrações em que não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, sendo
a advertência tida como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de
outro dispositivo desta Norma ou de qualquer outro relativo ao Serviço, ou ainda, de dispositivos
legais pertinentes.
11.3.1 A advertência será considerada como agravante somente por um período de um ano a
partir da sua aplicação.
11.4 A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerando os seguintes
fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa;
c) reincidência específica.
11.4.1 Considera-se reincidência específica a repetição da falta no período decorrido entre o
recebimento da notificação e a tomada de decisão.
11.5. As infrações às disposições do Serviço são:
I Genericamente:
a) a inobservância aos preceitos estabelecidos na legislação de telecomunicações e aplicáveis
ao Serviço objeto desta Norma.
Pena: As previstas na legislação de telecomunicações.
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II Especificamente:
a) iniciar a execução do Serviço sem estar previamente licenciada, exceto no caso da situação
prevista no item 6.4 desta Norma;
b) não cumprir, em prazo estipulado, exigência feita pelo Ministério das Comunicações;
c) não instalar ou não fizer a devida manutenção nas antenas receptoras, conversores e
decodificadores associados ao serviço;
d) utilizar equipamentos em desobediência às normas de certificação aplicáveis;
e) proibir, por contrato ou qualquer outro meio, o assinante de ter o imóvel servido por outras
redes ou serviços de distribuição de sinais;
f) recusar acesso ao Serviço, em descumprimento ao disposto no item 8.1 desta Norma;
g) incorrer em abuso de preço,
deslealmente a competição;

tratamento discricionário ou práticas tendentes a eliminar

h) não apresentar, no prazo estabelecido no art. 42 do Regulamento de Serviços Especiais, os
documentos correspondentes às alterações efetivadas, para fins de registro pelo Ministério das
Comunicações;
i) interromper o serviço sem comunicar ao Ministério das Comunicações;
j) impedir, por qualquer forma, que o agente fiscalizador desempenhe sua missão;
k) instalar estações em locais diferentes dos autorizados ou modificar endereço para
correspondência sem avisar ao Ministério das Comunicações;
l) modificar, sem autorização do Ministério das Comunicações; características técnicas do
sistema do Serviço ou dos equipamentos, em descumprimento ao disposto no item 6.6 desta
Norma;
m) causar interferência;
n) não tornar disponível ao assinante dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de
determinados canais em descumprimento ao disposto no item 7.4 desta Norma;
o) não der o devido abatimento nos preços pelas interrupções de funcionamento, de acordo com
o que preceituam as alíneas “ d” e “ e” do item 8.2 desta Norma;
p) executar serviço para o qual não está autorizado.
Pena: Multa.
q) permitir por negligência, ou imperícia que as instalações possam criar situação de perigo de
vida;
Pena: Suspensão.
r) reincidir na prática de infração anteriormente punida com pena de suspensão ou não corrigir,
no prazo estabelecido, as irregularidades que motivaram a aplicação da pena de suspensão;
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s) interromper o Serviço por período superior a trinta dias sem que tenha obtido autorização do
Ministério das Comunicações;
t) descumprir o disposto no item 5.1.1 desta Norma;
Pena: Cassação.
t) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada execução
do Serviço;
u) descumprir cláusulas do contrato de permissão;
v) transferir a permissão ou controle societário da entidade sem a prévia anuência do Ministério
das Comunicações;
Pena: Caducidade.
11.6 Nos casos previstos nos itens 11.5 “ m” e “q”, quando cabível, poderá ser determinada a
interrupção do Serviço pelo Ministério das Comunicações, que será mantida até a remoção de
suas causas.
11.7 A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal, isolada ou
conjuntamente, com outras sanções especiais estatuídas nesta Norma.
11.8 Antes de decidir sobre a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, o Ministério das
Comunicações notificará a permissionária para exercer o direito de defesa, no prazo de cinco
dias úteis, contado do recebimento da notificação.
12. RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
12.1 Da aplicação de qualquer penalidade cabe pedido de reconsideração à autoridade que a
tenha aplicado, seguido de recurso à autoridade imediatamente superior.
12.2 O pedido de reconsideração ou o recurso deve ser apresentado no prazo de trinta dias
corridos, contado da notificação feita à permissionária, sendo que o de reconsideração deverá
ser acompanhado do comprovante de recolhimento da multa, quando for o caso, que será
devolvida, em trinta dias, ocorrendo o acatamento do pedido pela autoridade competente para a
decisão.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995.
Regulamento
Regulamento

Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o
a seguinte Lei:

Congresso Nacional decreta e eu sanciono

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES
Art. 1º O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da legislação de telecomunicações em vigor,
aos desta Lei e aos regulamentos baixados pelo Poder Executivo.
Art. 2º O Serviço de TV a Cabo é o serviço de telecomunicações que consiste na distribuição de sinais
de vídeo e/ou áudio, a assinantes, mediante transporte por meios físicos.
Parágrafo único. Incluem-se neste serviço a interação necessária à escolha de programação e outras
aplicações pertinentes ao serviço, cujas condições serão definidas por regulamento do Poder Executivo.
Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal e nacional, a diversidade de
fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e
econômico do País.
Art. 4º O Serviço de TV a Cabo será norteado por uma política que desenvolva o potencial de
integração ao Sistema Nacional de Telecomunicações, valorizando a participação do Poder Executivo, do
setor privado e da sociedade, em regime de cooperação e complementariedade, nos termos desta Lei.
§ 1º A formulação da política prevista no caput deste artigo e o desenvolvimento do Serviço de TV a
Cabo serão orientados pelas noções de Rede Única, Rede Pública, participação da sociedade, operação
privada e coexistência entre as redes privadas e das concessionárias de telecomunicações.
§ 2º As normas e regulamentações, cuja elaboração é atribuída por esta Lei ao Poder Executivo, só
serão baixadas após serem ouvidos os respectivos pareceres do Conselho de Comunicação Social, que
deverá pronunciar-se no prazo de trinta dias, após o recebimento da consulta, sob pena de decurso de
prazo.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:
I - Concessão - é o ato de outorga através do qual o Poder Executivo confere a uma pessoa jurídica de
direito privado o direito de executar e explorar o Serviço de TV a Cabo;
II - Assinante - é a pessoa física ou jurídica que recebe o Serviço de TV a Cabo mediante contrato;
III - Concessionária de Telecomunicações - é a empresa que detém concessão para prestação dos
serviços de telecomunicações numa determinada região;
IV - Área de Prestação do Serviço de TV a Cabo - é a área geográfica constante da outorga de
concessão, onde o Serviço de TV a Cabo pode ser executado e explorado, considerando-se sua viabilidade
econômica e a compatibilidade com o interesse público, de acordo com critérios definidos em regulamento
baixado pelo Poder Executivo;
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V - Operadora de TV a Cabo - é a pessoa jurídica de direito privado que atua mediante concessão, por
meio de um conjunto de equipamentos e instalações que possibilitam a recepção, processamento e geração
de programação e de sinais próprios ou de terceiros, e sua distribuição através de redes, de sua propriedade
ou não, a assinantes localizados dentro de uma área determinada;
VI - Programadora - é a pessoa jurídica produtora e/ou fornecedora de programas ou programações
audiovisuais;
VII - Canal - é o conjunto de meios necessários para o estabelecimento de um enlace físico, ótico ou
radioelétrico, para a transmissão de sinais de TV entre dois pontos;
VIII - Canais Básicos de Utilização Gratuita - é o conjunto integrado pelos canais destinados à
transmissão dos sinais das emissoras geradoras locais de TV em circuito aberto, não codificados, e pelos
canais disponíveis para o serviço conforme o disposto nas alíneas a a g do inciso I do art. 23 desta Lei;
IX - Canais Destinados à Prestação Eventual de Serviço - é o conjunto de canais destinado à
transmissão e distribuição eventual, mediante remuneração, de programas tais como manifestações,
palestras, congressos e eventos, requisitada por qualquer pessoa jurídica;
X - Canais Destinados à Prestação Permanente de Serviço - é o conjunto de canais destinado à
transmissão e distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante contrato, de forma permanente, em
tempo integral ou parcial;
XI - Canais de Livre Programação da Operadora - é o conjunto de canais destinado à transmissão e
distribuição de programas e sinais a assinantes, mediante contrato, em tempo integral ou parcial, nos quais a
operadora de TV a Cabo tem plena liberdade de programação;
XII - Cabeçal - é o conjunto de meios de geração, recepção, tratamento, transmissão de programas e
programações e sinais de TV necessários às atividades da operadora do Serviço de TV a Cabo;
XIII - Rede de Transporte de Telecomunicações - é o meio físico destinado ao transporte de sinais de
TV e outros sinais de telecomunicações, utilizado para interligar o cabeçal de uma operadora do serviço de
TV a Cabo a uma ou várias Redes Locais de Distribuição de Sinais de TV e ao Sistema Nacional de
Telecomunicações;
XIV - Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - é o meio físico destinado à distribuição de sinais de
TV e, eventualmente, de outros serviços de telecomunicações, que interligam os assinantes deste serviço à
Rede de Transporte de Telecomunicações ou diretamente a um cabeçal, quando este estiver no âmbito
geográfico desta rede;
XV - Rede Única - é a característica que se atribui às redes capacitadas para o transporte e a
distribuição de sinais de TV, visando a máxima conectividade e racionalização das instalações dos meios
físicos, de modo a obter a maior abrangência possível na prestação integrada dos diversos serviços de
telecomunicações;
XVI - Rede Pública - é a característica que se atribui às redes capacitadas para o transporte e a
distribuição de sinais de TV, utilizado pela operadora do serviço de TV a Cabo, de sua propriedade ou da
concessionária de telecomunicações, possibilitando o acesso de qualquer interessado, nos termos desta Lei,
mediante prévia contratação.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Art. 6º Compete ao Poder Executivo a outorga, por concessão, do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de
quinze anos, podendo ser renovado por períodos sucessivos e iguais.
Art. 7º A concessão para o serviço de TV a Cabo será dada exclusivamente à pessoa jurídica de direito
privado que tenha como atividade principal a prestação deste serviço e que tenha:
I - sede no Brasil;
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II - pelo menos cinqüenta e um por cento do capital social, com direito a voto, pertencente a brasileiros
natos ou naturalizados há mais de dez anos ou a sociedade sediada no País, cujo controle pertença a
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
Art. 8º Não podem habilitar-se à outorga do serviço de TV a Cabo pessoas jurídicas que se enquadrem
em qualquer das seguintes situações:
I - aquelas que, já sendo titulares de concessão do serviço de TV a Cabo, não tenham iniciado a
operação do serviço no prazo estabelecido nesta Lei ou que se encontrem inadimplentes com a fiscalização
do Poder Executivo, ou tenham tido cassadas suas concessões há menos de cinco anos;
II - aquelas das quais faça parte algum sócio ou cotista que tenha pertencido aos quadros societários de
empresas enquadradas nas condições previstas no inciso I deste artigo.
Art. 9º Para exercer a função de direção de empresa operadora de TV a Cabo, a pessoa física não
poderá gozar de imunidade parlamentar ou de foro especial.
Art. 10. Compete ao Poder Executivo, além do disposto em outras partes desta Lei, determinar ou
normatizar, de acordo com a conveniência ou interesse público:
I - os parâmetros técnicos de qualidade e desempenho da execução e exploração do serviço;
II - os requisitos para a integração, efetiva ou potencial, ao Sistema Nacional de Telecomunicações, do
serviço de TV a Cabo e das redes capacitadas para o transporte de sinais de TV;
III - a fiscalização do serviço, em todo o território nacional;
IV - a resolução, em primeira instância, das dúvidas e conflitos que surgirem em decorrência da
interpretação desta Lei e de sua regulamentação;
V - os critérios legais que coíbam os abusos de poder econômico no serviço de TV a Cabo;
VI - o desenvolvimento do serviço de TV a Cabo em regime de livre concorrência;
VII - o estabelecimento de diretrizes para a prestação do serviço de TV a Cabo que estimulem e
incentivem o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e da produção de filmes, desenhos
animados, vídeo e multimídia no País.
CAPÍTULO III
DA OUTORGA
Art. 11. O início do processo de outorga de concessão para o serviço de TV a Cabo dar-se-á por
iniciativa do Poder Executivo ou a requerimento do interessado.
Art. 12. Reconhecida a conveniência e a oportunidade de implantação do serviço de TV a Cabo
pretendido, será publicado edital convidando os interessados a apresentar suas propostas, na forma
determinada em regulamento.
Art. 13. O processo de decisão sobre outorgas para o serviço de TV a Cabo será definido em norma do
Poder Executivo, que incluirá:
I - definição de documentos e prazos que permitam a avaliação técnica das propostas apresentadas
pelos interessados;
II - critérios que permitam a seleção entre várias propostas apresentadas;
III - critérios para avaliar a adequação da amplitude da área de prestação do serviço, considerando a
viabilidade econômica do empreendimento e a compatibilidade com o interesse público;
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IV - um roteiro técnico para implementação de audiência dos interessados de forma a permitir
comparação eqüitativa e isenta das propostas.
Art. 14. As concessões para exploração do serviço de TV a Cabo não terão caráter de exclusividade em
nenhuma área de prestação do serviço.
Art. 15. As concessionárias de telecomunicações somente serão autorizadas a operar serviço de TV a
Cabo na hipótese de desinteresse manifesto de empresas privadas, caracterizado pela ausência de resposta
a edital relativo a uma determinada área de prestação de serviço.
CAPÍTULO IV
DA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO
Art. 16. A Rede de Transporte de Telecomunicações é de propriedade da concessionária de
telecomunicações e será utilizada para diversas operações de transporte de sinais de telecomunicações,
inclusive o de sinais de TV.
Art. 17. A Rede Local de Distribuição de Sinais de TV pode ser de propriedade da concessionária de
telecomunicações ou da operadora de serviço de TV a Cabo, devendo, neste último caso, ser permitida a
eventual prestação de outros serviços pela concessionária de telecomunicações.
Parágrafo único. Os critérios para a implantação da Rede Local de Distribuição e da Rede de
Transporte de Telecomunicações serão definidos em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo.
Art. 18. Após receber a outorga, a operadora do serviço de TV a Cabo deverá adotar os seguintes
procedimentos:
I - na instalação da Rede de Transporte de Telecomunicações, a operadora do serviço de TV a Cabo
deverá consultar a concessionária de telecomunicações, atuante na área de prestação do serviço, sobre a
existência de infra-estrutura capaz de suportar a execução de seu projeto, observados os seguintes critérios:
a) a concessionária de telecomunicações deverá responder à consulta da operadora de TV a Cabo, no
prazo máximo de trinta dias, informando-lhe em que condições atenderá os requisitos do projeto que
embasou a concessão, devendo fazê-lo dentro das seguintes opções, por ordem de prioridade: rede
existente, rede a ser implantada ou rede a ser construída em parceria com a operadora de TV a Cabo;
b) em caso de resposta afirmativa, que respeite os requisitos técnicos e de prazos previstos no projeto
que embasou a concessão, a operadora de TV a Cabo deverá utilizar a rede da concessionária de
telecomunicações;
c) dentro do prazo anteriormente estipulado, se não houver resposta da concessionária de
telecomunicações ou em caso de resposta negativa, ou ainda na hipótese de comprovado descumprimento
dos requisitos técnicos e prazos por parte da concessionária de telecomunicações, a operadora de TV a
Cabo poderá instalar segmentos de rede, de acordo com normas aprovadas pelo Poder Executivo,
utilizando-os exclusivamente para prestação do serviço de TV a Cabo;
d) os segmentos de rede previstos na alínea anterior, para todos os efeitos, farão parte da Rede de
Transporte de Telecomunicações, devendo a operadora do serviço de TV a Cabo possibilitar, mediante
contratação entre as partes, a utilização destes segmentos pela concessionária de telecomunicações, em
condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo;
II - no que se refere às necessidades da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, a operadora de TV
a Cabo poderá instalá-la ou consultar a concessionária sobre seu interesse em fazê-lo, observando os
seguintes critérios:
a) na hipótese de consulta à concessionária de telecomunicações, esta deverá, no prazo improrrogável
de trinta dias, indicar se tem interesse ou possibilidade de atender às requisições do projeto da operadora do
serviço de TV a Cabo e em que condições isto pode ocorrer;
b) caberá à operadora de TV a Cabo decidir, em qualquer hipótese, pela conveniência da construção de
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sua própria Rede Local de Distribuição ou pela utilização da Rede Local da concessionária.
§ 1º As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo empreenderão todos os
esforços no sentido de evitar a duplicidade de redes, tanto nos segmentos de Rede de Transporte de
Telecomunicações como nos de Rede Local de Distribuição.
§ 2º A capacidade das Redes Locais de Distribuição de Sinais de TV instaladas pela operadora de TV a
Cabo não utilizada para a prestação deste serviço poderá, mediante ajuste prévio e escrito, ser utilizada pela
concessionária de telecomunicações, atuante na região, para prestação de serviços públicos de
telecomunicações.
§ 3º No caso previsto no parágrafo anterior, as redes ou os seus segmentos serão solicitados,
remunerados e utilizados em condições a serem normatizadas pelo Poder Executivo.
§ 4º Será garantida à operadora do serviço de TV a Cabo condição de acesso, no ponto de conexão
com a Rede Local de Distribuição de sinais de TV de sua propriedade, às instalações da Rede de Transporte
de Telecomunicações que atende a área de prestação de serviço, de modo a assegurar pleno
desenvolvimento das atividades de implantação daquela rede e o atendimento aos assinantes.
§ 5º Nas ampliações previstas no projeto que embasou a concessão, no que respeita à instalação de
redes, a Operadora de TV a Cabo deverá renovar o procedimento de consulta previsto neste artigo.
Art. 19. As operadoras do serviço de TV a Cabo terão um prazo de dezoito meses, a partir da data de
publicação do ato de outorga, para concluir a etapa inicial de instalação do sistema e iniciar a prestação do
serviço aos assinantes, em conformidade com o projeto referendado pelo ato de outorga.
§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze
meses, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Poder Executivo.
§ 2º O Poder Executivo regulamentará outras condições referentes à instalação das redes e os
procedimentos técnicos a serem observados pelas concessionárias de telecomunicações e operadoras do
serviço de TV a Cabo.
Art. 20. As concessionárias de telecomunicações e as operadoras de TV a Cabo deverão observar
rigorosamente os prazos e condições previstos no projeto de instalação de infra-estrutura adequada para o
transporte de sinais de TV a Cabo, especialmente no que se refere aos interesses de investidores ou de
parceiros, sob pena de responsabilidade.
Art. 21. As concessionárias de telecomunicações poderão estabelecer entendimentos com as
operadoras de TV a Cabo, ou outros interessados, visando parcerias na construção de redes, e na sua
utilização partilhada.
Parágrafo único. Quando o serviço de TV a Cabo for executado através de parceria, o Poder Executivo
deverá ser notificado.
Art. 22. A concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo não isenta a operadora do
atendimento às normas de engenharia relativas à instalação de cabos e equipamentos, aberturas e
escavações em logradouros públicos, determinadas pelos códigos de posturas municipais e estaduais,
conforme o caso.
Parágrafo único. Aos Estados, Municípios e entidades de qualquer natureza, ficam vedadas
interferências na implantação das unidades de operação do serviço de TV a Cabo, desde que observada,
pela operadora, a legislação vigente.
CAPÍTULO V
DA OPERAÇÃO DO SERVIÇO
Art. 23. A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis
canais para as seguintes destinações:
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I - CANAIS BÁSICOS DE UTILIZAÇÃO GRATUITA:
a) canais destinados à distribuição obrigatória, integral e simultânea, sem inserção de qualquer
informação, da programação das emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou
UHF, abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo e apresente nível técnico
adequado, conforme padrões estabelecidos pelo Poder Executivo;
b) um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso compartilhado entre as Câmaras de
Vereadores localizadas nos municípios da área de prestação do serviço e a Assembléia Legislativa do
respectivo Estado, sendo o canal voltado para a documentação dos trabalhos parlamentares, especialmente
a transmissão ao vivo das sessões;
c) um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a documentação dos seus trabalhos,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
d) um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação dos seus trabalhos, especialmente
a transmissão ao vivo das sessões;
e) um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no
município ou municípios da área de prestação do serviço;
f) um canal educativo-cultural, reservado para utilização pelos órgãos que tratam de educação e cultura
no governo federal e nos governos estadual e municipal com jurisdição sobre a área de prestação do serviço;
g) um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não governamentais e sem fins
lucrativos;
h) um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e
dos serviços essenciais à Justiça;(Alínea incluída pela Lei nº 10.461, de 17.5.2002)
II - CANAIS DESTINADOS À PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇO;
III - CANAIS DESTINADOS À PRESTAÇÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS.
§ 1º A programação dos canais previstos nas alíneas c e d do inciso I deste artigo poderá ser
apresentada em um só canal, se assim o decidir a Mesa do Congresso Nacional.
§ 2º Nos períodos em que a programação dos canais previstos no inciso I deste artigo não estiver ativa,
poderão ser programadas utilizações livres por entidades sem fins lucrativos e não governamentais
localizadas nos municípios da área de prestação do serviço.
§ 3º As condições de recepção e distribuição dos sinais dos canais básicos, previstos no inciso I deste
artigo, serão regulamentadas pelo Poder Executivo.
§ 4º As geradoras locais de TV poderão, eventualmente, restringir a distribuição dos seus sinais,
prevista na alínea a do inciso I deste artigo, mediante notificação judicial, desde que ocorra justificado motivo
e enquanto persistir a causa.
§ 5º Simultaneamente à restrição do parágrafo anterior, a geradora local deverá informar ao Poder
Executivo as razões da restrição, para as providências de direito, cabendo apresentação de recurso pela
operadora.
§ 6º O Poder Executivo estabelecerá normas sobre a utilização dos canais previstos nos incisos II e III
deste artigo, sendo que:
I - serão garantidos dois canais para as funções previstas no inciso II;
II - trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis serão utilizados para as funções previstas no
inciso III, com programação de pessoas jurídicas não afiliadas ou não coligadas à operadora de TV a Cabo.
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§ 7º Os preços e as condições de remuneração das operadoras, referentes aos serviços previstos nos
incisos II e III, deverão ser compatíveis com as práticas usuais de mercado e com os custos de operação, de
modo a atender as finalidades a que se destinam.
§ 8º A operadora de TV a Cabo não terá responsabilidade alguma sobre o conteúdo da programação
veiculada nos canais referidos nos incisos I, II e III deste artigo, nem estará obrigada a fornecer infraestrutura para a produção dos programas.
§ 9º O Poder Executivo normatizará os critérios técnicos e as condições de uso nos canais previstos
nas alíneas a a g deste artigo.
Art. 24. Excluídos os canais referidos nos incisos I, II e III do artigo anterior os demais canais serão
programados livremente pela operadora de TV a Cabo.
Art. 25. Qualquer pessoa jurídica, no gozo de seus direitos, estará habilitada a contratar, junto às
operadoras, a distribuição de sinais de vídeo destinados à prestação eventual ou permanente do serviço de
TV a Cabo, previstos nos incisos II e III do art. 23, responsabilizando-se integralmente pelo conteúdo das
emissões.
§ 1º Os canais destinados à prestação eventual ou permanente de serviços serão ofertados
publicamente pelas concessionárias de TV a Cabo.
§ 2º Sempre que a procura exceder a oferta, a seleção de interessados na utilização dos canais
previstos nos incisos II e III do art. 23 dar-se-á por decisão da operadora, justificadamente, com base em
critérios que considerem a garantia do direito de expressão e o exercício da livre concorrência, bem como a
gestão de qualidade e eficiência econômica da rede.
§ 3º Os contratos referentes à utilização dos canais previstos nos incisos II e III do art. 23 ficarão
disponíveis para consulta de qualquer interessado.
§ 4º Qualquer pessoa que se sinta prejudicada por prática da concessionária de telecomunicações ou
da operadora de TV a Cabo ou por condições que impeçam ou dificultem o uso de canais ou do serviço,
poderá representar ao Poder Executivo, que deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias,
podendo convocar audiência pública se julgar necessário.
Art. 26. O acesso, como assinante, ao serviço de TV a Cabo é assegurado a todos os que tenham suas
dependências localizadas na área de prestação do serviço, mediante o pagamento pela adesão, e
remuneração pela disponibilidade e utilização do serviço.
§ 1º O pagamento pela adesão e pela disponibilidade do serviço de TV a Cabo assegurará ao assinante
o direito de acesso à totalidade dos canais básicos previstos no inciso I do art. 23.
§ 2º A infra-estrutura adequada ao transporte e distribuição de sinais de TV, na prestação do serviço de
TV a Cabo, deverá permitir, tecnicamente, a individualização do acesso de assinantes a canais
determinados.
CAPÍTULO VI
DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO
Art. 27. A transferência de concessão somente poderá ser requerida após o início da operação do
serviço de TV a Cabo.
Art. 28. Depende de prévia aprovação do Poder Executivo, sob pena de nulidade dos atos praticados, a
transferência direta do direito de execução e exploração do serviço de TV a Cabo a outra entidade, bem
como a transferência de ações ou cotas a terceiros, quando ocorrer alienação de controle societário.
Art. 29. O Poder Executivo deverá ser informado, no prazo máximo de sessenta dias, a partir da data
dos atos praticados, nos seguintes casos:
a) quando ocorrer transferência de cotas ou ações representativas do capital social entre cotistas ou
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sócios e entre estes e terceiros, sem que isto implique transferência do controle da sociedade;
b) quando houver aumento de capital social com alteração da proporcionalidade entre os sócios.
CAPÍTULO VII
DOS DIREITOS E DEVERES
Art. 30. A operadora de TV a Cabo poderá:
I - transmitir sinais ou programas produzidos por terceiros, editados ou não, bem como sinais ou
programas de geração própria;
II - cobrar remuneração pelos serviços prestados;
III - codificar os sinais;
IV - veicular publicidade;
V - co-produzir filmes nacionais, de produção independente, com a utilização de recursos de incentivos
fiscais previstos na Lei nº 8.685, de 21 de julho de 1993, e outras legislações.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não exime a operadora de TV a Cabo de observar a
legislação de direito autoral.
Art. 31. A operadora de TV a Cabo está obrigada a:
I - realizar a distribuição dos sinais de TV em condições técnicas adequadas;
II - não recusar, por discriminação de qualquer tipo, o atendimento a clientes cujas dependências
estejam localizadas na área de prestação do serviço;
III - observar as normas e regulamentos relativos ao serviço;
IV - exibir em sua programação filmes nacionais, de produção independente, de longa-metragem,
média-metragem, curta-metragem e desenho animado, conforme definido em regulamento a ser baixado
pelo Poder Executivo, resguardada a segmentação das programações;
V - garantir a interligação do cabeçal à rede de transporte de telecomunicações.
Art. 32. A concessionária de telecomunicações está obrigada a realizar o transporte de sinais de TV em
condições técnicas adequadas.
Art. 33. São direitos do assinante do serviço de TV a Cabo:
I - conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida;
II - receber da operadora de TV a Cabo os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos
necessários à recepção dos sinais.
Art. 34. São deveres dos assinantes:
I - pagar pela assinatura do serviço;
II - zelar pelos equipamentos fornecidos pela operadora.
Art. 35. Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a Cabo.
CAPÍTULO VIII
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Art. 36. É assegurada à operadora do serviço de TV a Cabo a renovação da concessão sempre que
I - tenha cumprido satisfatoriamente as condições da concessão;
II - venha atendendo à regulamentação do Poder Executivo;

III - concorde em atender as exigências técnicas e economicamente viáveis para a satisfação das
necessidades da comunidade, inclusive no que se refere à modernização do sistema.
Parágrafo único. A renovação da outorga não poderá ser negada por infração não comunicada à
operadora de TV a Cabo, ou na hipótese do cerceamento de defesa, na forma desta Lei.
Art. 37. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para a renovação da concessão do serviço
de TV a Cabo, os quais incluirão consulta pública.
CAPÍTULO IX
DA PROTEÇÃO AO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO
Art. 38. O Poder Executivo deve levar em conta, nos regulamentos e normas sobre o serviço de TV a
Cabo, que a radiodifusão sonora e de sons e imagens é essencial à informação, ao entretenimento e à
educação da população, devendo adotar disposições que assegurem o contínuo oferecimento do serviço ao
público.
Parágrafo único. As disposições mencionadas neste artigo não devem impedir ou dificultar a livre
competição.
CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 39. As penas aplicáveis por infração desta Lei e dos regulamentos e normas que a
complementarem são:
I - advertência;
II - multa;
III - cassação da concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo.
§ 1º A pena de multa será aplicada por infração de qualquer dispositivo desta Lei ou quando a
concessionária do serviço de TV a Cabo não houver cumprido, dentro do prazo estipulado, qualquer
exigência formulada pelo Poder Executivo e será graduada de acordo com a infração cometida, consideradas
a gravidade da falta, os antecedentes da entidade faltosa e a reincidência específica, de acordo com atos a
serem baixados pelo Poder Executivo.
§ 2º Nas infrações em que, a juízo do Poder Executivo não se justificar a aplicação de multa, o infrator
será advertido, considerando-se esta como agravante, na hipótese de inobservância de qualquer outro
preceito desta Lei.
Art. 40. As penas de advertência e multa serão aplicadas tendo em vista as circunstâncias em que
foram cometidas e agravadas na reincidência.
Art. 41. Fica sujeito à pena de cassação da concessão a operadora que incidir nas seguintes infrações:
I - demonstrar incapacidade técnica, pelo descumprimento das exigências legais quanto à execução dos
serviços;
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II - demonstrar incapacidade legal;
III - demonstrar incapacidade econômico-financeira;
IV - submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas não qualificadas na forma desta Lei;
V - transferir, sem prévia anuência do Poder Executivo, a qualquer título e por qualquer instrumento, a
concessão para execução do serviço ou o controle da entidade operadora;
VI - não iniciar a operação regular do serviço no prazo máximo de dezoito meses, prorrogável por mais
doze, a contar da data da publicação do ato de outorga;
VII - interromper, sem justificativa, a execução total ou parcial do serviço por prazo superior a trinta dias
consecutivos, salvo quando tenha obtido a autorização prévia do Poder Executivo.
Parágrafo único. A pena de cassação só será aplicada após sentença judicial.
CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 42. Os atuais detentores de autorização do Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios
Físicos - DISTV, regulado pela Portaria nº 250, de 13 de dezembro de 1989, do Ministro de Estado das
Comunicações, outorgadas até 31 de dezembro de 1993, que manifestarem formalmente ao Ministério das
Comunicações o seu enquadramento nas disposições desta Lei, terão suas autorizações transformadas em
concessão para execução e exploração do serviço de TV a Cabo, pelo prazo de quinze anos, contado a
partir da data da outorga da concessão.
§ 1º A manifestação de submissão às disposições desta Lei assegurará a transformação das
autorizações de DISTV em concessão para a prestação do serviço de TV a Cabo e deverá ser feita no prazo
máximo e improrrogável de noventa dias, a partir da data da publicação desta Lei.
§ 2º O Poder Executivo, de posse da manifestação de submissão às disposições desta Lei, tal como
prevê este artigo, expedirá, no prazo máximo e improrrogável de trinta dias, o correspondente ato de outorga
da concessão para a prestação do serviço de TV a Cabo.
§ 3º As autorizatárias do serviço de DISTV que ainda não entraram em operação e tiverem a sua
autorização transformada em concessão do serviço de TV a Cabo terão o prazo máximo e improrrogável de
doze meses para o fazerem, a contar da data da publicação desta Lei, sem o que terão cassadas
liminarmente suas concessões.
Art. 43. A partir da data de publicação desta Lei, as autorizatárias de DISTV, enquanto não for
transformada a autorização em concessão do serviço de TV a Cabo, conforme previsto no artigo anterior,
deverão prosseguir na prestação do serviço em redes submetidas às disposições desta Lei.
Art. 44. Na implementação das disposições previstas nesta Lei, o Poder Executivo terá o prazo de seis
meses para baixar todos os atos, regulamentos e normas necessários, ouvido o parecer do Conselho de
Comunicação Social.
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sérgio Motta
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.1.1995

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8977.htm

15/12/2010

L8977

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8977.htm

Página 11 de 11

15/12/2010

NORMA No 13/96 - REV/97
SERVIÇO DE TV A CABO

1. OBJETIVO
1.1 Esta Norma tem por objetivo detalhar a regulamentação do Serviço de TV a Cabo, com base na Lei
no 8.977, de 06 de janeiro de 1995, que instituiu o Serviço, e no Decreto no 2.206, de 14 de abril de 1997,
que a regulamentou, estabelecendo:
a) as condições de prestação e uso do Serviço;
b) os parâmetros técnicos que deverão ser atendidos pelos sistemas de TV a Cabo.
2. DEFINIÇÕES
2.1 Além das definições adotadas pela Lei no 8.977/95 e no Decreto no 2.206/97, as seguintes definições
serão aplicadas para os fins desta Norma:
- Rede - é o conjunto dos meios físicos pelos quais o sinal vai ser distribuído, bem como dos elementos
necessários à manutenção dos níveis de sinal, instalados desde a saída do cabeçal até a entrada do
receptor do assinante.
- Sistema de TV a Cabo - é o conjunto de equipamentos e instalações que possibilitam a recepção e/ou
geração de sinais e sua distribuição, através de meios físicos, a assinantes localizados dentro da área de
prestação do serviço. O sistema é constituído de um cabeçal, da rede e do terminal do assinante.
- Terminal do assinante - é o conjunto de dispositivos adotados pelo operador, desde a derivação (“tap”)
até a saída do conversor/decodificador de TV a Cabo, ou similar, utilizado no primeiro ponto de recepção
do assinante.
- Relação portadora - ruído - é a potência de um sinal senoidal cujo pico é igual ao pico da portadora de
vídeo dividida pela potência de ruído associado numa largura de faixa de 4,2 MHz. Esta relação é
expressa em dB.
- Distorção de 2a ordem composta - é a distorção num canal do sistema de TV a Cabo causada pelos
produtos de 2a ordem dos demais canais, quando o sistema opera em sua capacidade plena.
- Relação portadora - distorção de 2a ordem composta - é a relação, expressa em dB, entre o nível de
pico do sinal de RF desejado e o pico dos componentes de distorção que estejam dentro do canal
desejado.
- Distorção de 2a ordem simples - é a distorção de 2a ordem quando se consideram apenas dois canais
alimentando o sistema além do canal desejado.
- Batimento composto de 3a ordem - é a distorção num canal do sistema de TV a Cabo causada pelos
produtos de 3a ordem dos demais canais, quando o sistema opera em sua capacidade plena.
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- Relação Portadora - batimento composto de 3a ordem - é a relação, expressa em dB, entre o nível de
pico do sinal de RF desejado e o pico dos componentes de distorção agregados que estejam dentro do
canal desejado.
- Triplo batimento simples - é a distorção de 3a ordem quando se consideram apenas 3 canais
alimentando o sistema além do canal desejado.
- Modulação Cruzada - é a distorção causada pela modulação da portadora de um canal por sinais dos
outros canais do sistema de TV a Cabo.
- Relação portadora - modulação cruzada - é a relação, expressa em dB, entre o nível de pico da
portadora do canal desejado e a amplitude pico a pico da modulação da mesma portadora, causada pelos
sinais dos outros canais.
- Zumbido - é a distorção dos sinais desejados, causada pela modulação desses sinais por componentes
das fontes de alimentação do sistema.
- Isolação entre terminais de assinantes - é a separação, em dB, entre dois quaisquer terminais de
assinante num sistema de TV a Cabo.
- Sistema de canais coerente - é um sistema de TV a Cabo cujo cabeçal dispõe de um gerador que produz
as freqüências portadoras ligadas entre si, em uma série de harmônicos de 6 MHz; a saída desse gerador
está ligada a cada modulador ou processador, que é sintonizado de modo a aceitar do gerador somente a
freqüência de seu próprio sinal de saída; assim, o modulador ou processador usa aquele sinal do gerador
como uma freqüência de referência, prendendo sua portadora de vídeo de saída naquela freqüência.
2.2 Não é considerado Serviço de TV a Cabo a distribuição de sinais através de meios físicos em
condomínios, sendo vedada a interligação ou interconexão com quaisquer sistemas de telecomunicações.
3. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 O Ministério das Comunicações, através da Secretaria de Serviços de Comunicações, elaborará um
planejamento para a implantação do Serviço de TV a Cabo, do qual constarão, dentre outras,
informações relativas:
a) às áreas de prestação do serviço;
b) ao número de concessões que poderão ser outorgadas em cada área.
3.2 O planejamento mencionado em 3.1 será permanentemente atualizado, em razão do surgimento de
novos fatores, por iniciativa do Ministério das Comunicações ou em decorrência de solicitações de
interessadas na exploração do Serviço em áreas ainda não previstas.
3.2.1 As solicitações das interessadas deverão conter todas as informações necessárias para subsidiar a
atualização do planejamento, em especial quanto à área de prestação de serviço pretendida, à viabilidade
econômica do empreendimento e ao potencial mercadológico.
3.2.2 Consulta pública poderá ser realizada, sempre que considerada necessária, através de publicação
no Diário Oficial da União, sobre qualquer matéria afeta à atualização do planejamento do Serviço, para
que os interessados apresentem comentários considerados relevantes.
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3.2.3 A Secretaria de Serviços de Comunicações manterá cadastro das solicitações mencionadas no item
3.2, o qual ficará à disposição do público para consulta.
4. PROCESSO DE OUTORGA
4.1 Com base no planejamento da implantação do Serviço, todas as fases do processo de outorga,
conforme estabelecido e detalhado nos Capítulo III, IV, V e VI do Regulamento de TV a Cabo serão
executadas pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.
4.2 Nos termos do art. 16 do Regulamento de TV a Cabo, caracterizada situação de exigibilidade de
licitação, o Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento licitatório através da
publicação de aviso de licitação, no Diário Oficial da União, contendo a indicação do local em que os
interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem assim a data e a hora para
apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
4.3 Deverá fazer parte da proposta de cada entidade, conforme mencionado no art. 29 do Regulamento
do Serviço de TV a Cabo, o Projeto Básico do Sistema, o qual deverá incluir, pelo menos:
4.3.1 Memória descritiva do sistema proposto, com a indicação:
a) da capacidade destinada ao Serviço de TV a Cabo, constituída do número de canais tecnicamente
disponíveis para o Serviço, não podendo ser inferior a sessenta canais, referidos a uma largura de faixa de
6 MHz por canal;
b) dos indicadores técnicos e de qualidade pretendidos para o Serviço, devendo atender a todos os
requisitos mínimos estabelecidos nesta Norma;
c) das facilidades de gerenciamento, operação e manutenção do sistema.
4.3.2 Cronograma, em base trimestral, de implantação do sistema, com a indicação das etapas de
implementação da infra-estrutura necessária à execução do Serviço, no que se refere à Rede de
Transporte de Telecomunicações e à Rede Local de Distribuição de Sinais de TV, assim como do
cabeçal, desde o início da instalação até o atendimento total previsto para a área de prestação do serviço.
4.3.3 Informação do número de domicílios que poderão ser atendidos na etapa inicial de prestação do
Serviço aos assinantes e nas etapas subsequentes, trimestralmente, até o atendimento total previsto para a
área de prestação do serviço.
4.3.4 Informação do tempo mínimo destinado à programação regional voltada para os interesses da
população da área a ser servida nos canais de livre programação pela operadora.
4.3.5 Informação da programação de caráter educativo/cultural nos canais de livre programação pela
operadora.
4.3.6 Informação sobre o oferecimento do Serviço Básico, com isenção de pagamento do valor relativo à
adesão e à assinatura básica, para entidades da comunidade local estabelecidas na área de prestação do
serviço, tais como universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais e postos de saúde.
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4. 4 Cumpridas todas as fases do procedimento licitatório, a Secretaria de Fiscalização e Outorga
submeterá o resultado obtido ao Ministro das Comunicações, para a outorga da concessão.
5. CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO
5.1 Na fase inicial da implantação do Serviço de TV a Cabo no País, de modo a estimular o seu
desenvolvimento em regime de livre concorrência, serão adotadas as disposições a seguir estabelecidas:
5.1.1 Cada entidade ou coligada somente poderá ter concessão para explorar o Serviço de TV a Cabo
até os seguintes limites:
a) no máximo para sete áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a setecentos mil
habitantes;
b) no máximo para doze áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a trezentos mil e
inferior a setecentos mil habitantes.
5.1.2 Os limites estabelecidos no item 5.1.1 considerarão apenas as áreas de concessão em que a
concessionária do Serviço de TV a Cabo explora o serviço sem competição com outros prestadores de
serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, excluídos os serviços distribuídos via
satélite.
5.1.3 O Ministério das Comunicações utilizará os dados estatísticos publicados pelo IBGE como
referência para a obtenção da população da área de prestação do serviço.
5.2 O Ministério das Comunicações, considerando o grau de diversidade de fontes de informação e de
propriedade no Serviço de TV a Cabo, avaliará o desenvolvimento do Serviço, podendo, oportunamente,
alterar ou eliminar os limites previstos no item 5.1.1, conforme requeira o interesse público.
5.3 Nenhuma operadora de TV a Cabo poderá, direta ou indiretamente, determinar tratamento
discriminatório com relação às demais operadoras ou concorrentes a edital referente a uma mesma área
de prestação do Serviço.
6. INSTALAÇÃO E LICENCIAMENTO
6.1 A concessionária do Serviço de TV a Cabo terá um prazo de dezoito meses, contado a partir da data
de publicação do ato de outorga no Diário Oficial da União, para concluir a etapa inicial de instalação do
sistema e iniciar a prestação do Serviço aos assinantes.
6.1.1 O prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo doze meses, se as razões
apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério das Comunicações.
6.2 A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a elaboração de projeto de instalação, sob
responsabilidade de engenheiro habilitado nos termos do Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, em conformidade com o disposto no item 8.3 desta Norma.
6.2.1 O projeto de instalação deverá estar compatível com as características técnicas indicadas no
Projeto Básico apresentado por ocasião do edital e ao mesmo tempo atender os requisitos mínimos
estabelecidos nesta Norma.
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6.2.2 O projeto de instalação e suas alterações autorizadas deverão permanecer em poder da operadora
de TV a Cabo e estar disponíveis, para fins de consulta, a qualquer tempo, pelo Ministério das
Comunicações.
6.2.3 O projeto de instalação deverá indicar claramente os limites da área de prestação do serviço, da
Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de
Sinais de TV, bem como a propriedade de cada uma delas e de seus segmentos, se for o caso.
6.2.3.1 A área de prestação do serviço determina o limite geográfico máximo da Rede Local de
Distribuição de Sinais de TV.
6.2.3.2 O projeto da Rede de Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e for de
responsabilidade da concessionária de telecomunicações, não integrará, necessariamente, o projeto de
instalação, devendo, entretanto, assegurar o atendimento, pelo sistema de TV a Cabo, dos requisitos
técnicos estabelecidos nesta Norma.
6.3 No prazo de 180 dias a partir da data de publicação do ato de outorga, a concessionária do Serviço
de TV a Cabo deverá apresentar à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para informação, o resumo do
projeto de instalação, em formulário padronizado, devidamente preenchido e assinado por engenheiro
habilitado, contendo as características técnicas de instalação do sistema, acompanhado de:
a) declaração do engenheiro responsável atestando que a instalação proposta atende às Normas vigentes
do Ministério das Comunicações, da ABNT e às demais Normas aplicáveis ao Serviço;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
c) declaração do responsável legal da concessionária de telecomunicações responsável pela Rede de
Transporte de Telecomunicações, se esta for utilizada, de que essa rede assegura o atendimento, pelo
sistema de TV a Cabo, aos requisitos técnicos estabelecidos nesta Norma;
d) plantas, em escala adequada, indicando os limites da área de prestação do serviço, da Rede de
Transporte de Telecomunicações, quando esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais de
TV, bem como a localização do cabeçal.
6.3.1 Os formulários de que trata o item 6.3, adotados pela Secretaria de Fiscalização e Outorga, estarão
disponíveis no Ministério das Comunicações, em Brasília, ou nas suas Delegacias Regionais.
6.4 Os equipamentos utilizados no Serviço de TV a Cabo deverão estar em conformidade com as normas
de certificação pertinentes.
6.5 A operadora deverá atender às normas técnicas aplicáveis relativas à instalação de cabos e
equipamentos, de abertura e escavações em logradouros públicos determinados pelos códigos de posturas
municipais e estaduais, conforme o caso.
6.6 Concluída a instalação do sistema, antes de entrar em funcionamento em caráter definitivo, a
concessionária, com a finalidade de testá-lo e ajustá-lo, poderá operar em caráter experimental, pelo
período máximo de noventa dias, desde que comunique o fato à Delegacia Regional do Ministério das
Comunicações em cuja jurisdição esteja a área de prestação do serviço, com antecedência de cinco dias
úteis.
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6.7 Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a prestação do Serviço, a concessionária, que tenha
concluído a etapa inicial de instalação do sistema e que pretenda iniciar a prestação do Serviço, deverá
requerer à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição esteja a área de
prestação do serviço, a emissão da Licença de Funcionamento de Estação, devendo realizar o pagamento
da taxa de fiscalização da instalação e instruir o requerimento com:
a) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização da instalção;
b) declaração do profissional habilitado responsável pela instalação de que esta foi executada de acordo
com o projeto e normas técnicas aplicáveis, acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART;
c) laudo de vistoria das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da respectiva
ART;
d) contrato de uso dos postes, dutos, rede ou seus segmentos, celebrado com empresa proprietária das
respectivas infra-estruturas e autorização da Prefeitura para a construção do sistema, cada um quando
couber.
6.7.1 A Secretaria de Fiscalização e Outorga poderá, também, realizar vistoria nas instalações do
sistema.
6.8 A operadora de TV a Cabo deverá apresentar à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para
informação, todas as alterações das características técnicas constantes do projeto de instalação, tão logo
estas sejam efetivadas, utilizando formulário padronizado.
6.8.1 As alterações mencionadas no item 6.8 deverão resguardar as características técnicas do serviço
dentro do mínimo estabelecido nesta Norma.
6.9 Os relatórios semestrais relativos à implantação da rede, previstos no parágrafo único do art. 55 do
Regulamento de TV a Cabo, serão encaminhados à Secretaria de Fiscalização e Outorga, para
acompanhamento do cumprimento, pela operadora, dos cronogramas constantes do contrato de
concessão.
7. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
7.1 Os sinais dos canais correspondentes às geradoras locais de televisão deverão ser oferecidos aos
assinantes desde o início da operação do Serviço.
7.1.1 Para fins de cumprimento do disposto no art. 23, inciso I, alínea ”a” da Lei no 8.977/95, as
operadoras de TV a Cabo estão obrigadas a transmitir em seus sistemas os sinais das emissoras geradoras
de televisão, em VHF e UHF, cujos sistemas irradiantes estejam localizados em localidade integrante da
área de prestação do Serviço, que atinjam esta área com os níveis mínimos de intensidade de campo a
seguir indicados:
a) canais 2 a 6
- 58 dBµ;
b) canais 7 a 13 - 64 dBµ;
c) canais de UHF - 70 dBµ.
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7.1.1.1 Caso os sinais não atinjam o cabeçal com um nível de intensidade de campo adequado, a
operadora de TV a Cabo poderá instalar sistemas destinados a melhorar a recepção dos sinais naquele
ponto.
7.1.1.2 Caso ocorra o atendimento do nível mínimo por duas geradoras que apresentem o mesmo
conteúdo básico de programação, os sinais que deverão ser oferecidos aos assinantes são os da geradora
cuja área de interseção com a área de prestação do Serviço de TV a Cabo for maior.
7.1.1.3 A recepção dos sinais das geradoras locais de que trata este item é de responsabilidade da
operadora de TV a Cabo.
7.1.2 A operadora de TV a Cabo deverá oferecer aos assinantes os sinais das geradoras locais de
televisão em VHF e UHF nos mesmos canais por elas utilizados. Caso não haja viabilidade técnica para
tal os canais deverão estar no mesmo bloco de canais do sistema de TV a Cabo e dentro da mesma
seqüência em que eles são livremente recebidos pelos seus telespectadores.
7.1.3 Para o oferecimento aos assinantes de qualquer outro sinal oriundo de geradora ou retransmissora
de televisão, não enquadrado no estabelecido no item 7.1.1, a operadora de TV a Cabo deve obter o
acordo da concessionária ou permissionária envolvida.
7.1.4 A operadora de TV a Cabo, conforme prevê a Lei, não pode alterar a programação captada de
estação de televisão, seja através de inserções de áudio e/ou vídeo, seja por cortes.
7.1.5 A operadora de TV a Cabo não poderá usar material gráfico da geradora de televisão como forma
de promoção mercadológica sem autorização prévia e expressa da concessionária do serviço de
radiodifusão de sons e imagens envolvida. Qualquer promoção mercadológica relativa ao oferecimento da
programação de radiodifusão de sons e imagens pelo Serviço de TV a Cabo deverá informar que aquela
programação é de recepção gratuita e disponível no sistema convencional de recepção de televisão.
7.2 Os demais canais básicos de utilização gratuita e os canais para prestação eventual e permanente de
serviços deverão estar disponíveis desde o início da operação do Serviço.
7.2.1 É vedada a publicidade comercial nos canais básicos de utilização gratuita mencionados no item
7.2, sendo permitida, no entanto, a menção ao patrocínio de programas.
7.3 À exceção do indicado nos itens 7.3.1 e 7.3.2, a entrega dos sinais referentes aos demais canais
básicos de utilização gratuita e aos canais destinados a prestação eventual e permanente de serviços, bem
como sua recepção no cabeçal, é de responsabilidade da entidade que utilizará a respectiva capacidade do
sistema de TV a Cabo, o que não exclui a possibilidade de acordos com a operadora de TV a Cabo para
assumir ou partilhar os ônus decorrentes.
7.3.1 Quando o sinal do canal básico de utilização gratuita for gerado localmente, na área de prestação
do Serviço, a operadora, desde que haja viabilidade técnica, deverá possibilitar a entrega desse sinal
através do próprio sistema de TV a Cabo, mediante utilização de canal de retorno.
7.3.2 Quando o sinal do canal básico de utilização gratuita for tornado disponível nacionalmente, via
satélite, a operadora de TV a Cabo deverá dispor do sistema de recepção necessário à captação desse
sinal.
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7.4 A utilização do canal comunitário deverá ter a sua programação estruturada em conformidade com
uma grade que incluirá programação seriada e horários de livre acesso.
7.4.1 Nas localidades da área de prestação do Serviço poderá ser instituída entidade representativa da
comunidade que coordenará a estruturação desta programação.
7.5 Os trinta por cento dos canais tecnicamente disponíveis do sistema de TV a Cabo serão calculados
sobre a capacidade do sistema, indicada no projeto básico constante da proposta da concessionária, de
acordo com o com o item 4.3.1 desta Norma.
7.5.1 Uma vez tornada pública a disponibilidade dos canais destinados à prestação eventual e permanente
de serviços, de acordo com o estabelecido no § 1o do art. 66 Regulamento do Serviço de TV a Cabo, não
se apresentando, no prazo de seis meses, interessados suficientes para a utilização da totalidade dos
canais, a operadora de TV a Cabo poderá utilizar os canais remanescentes com programação própria ou
de coligada.
7.5.1.1 Caso, posteriormente, haja demanda para a utilização dos canais conforme estabelecido na Lei
no 8977/95, a operadora deverá tornar novamente disponíveis os canais correspondentes, em um prazo
máximo de sessenta dias a contar da solicitação da entidade interessada.
7.5.2 A operadora de TV a Cabo deverá informar, anualmente, à Secretaria de Fiscalização e Outorga, a
relação das empresas e entidades que, naquele ano, utilizaram ou utilizam canais para prestação
permanente de serviços, consoante o disposto no Art. 66 do Regulamento do Serviço de TV a Cabo.
7.5.3 A operadora de TV a Cabo não poderá, arbitrariamente ou unilateralmente, rescindir, alterar ou
suspender o contrato com a prestadora de serviço permanente, bem como degradar a qualidade de
transmissão ou as condições de manutenção e reparo dos correspondentes canais.
7.5.3.1 Havendo descumprimento do disposto no item 7.5.3, caberá recurso do interessado junto ao
Ministério das Comunicações.
7.6 Qualquer parte que se sinta prejudicada por prática da concessionária de TV a Cabo ou por
condições que impeçam ou dificultem o uso de canais, poderá representar ao Ministério das
Comunicações, que deverá apreciar o assunto no prazo máximo de trinta dias, podendo convocar
audiência pública, se julgar necessário.
7.7 A operadora de TV a Cabo deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas
expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de determinados canais.
8. ASPECTOS TÉCNICOS
Os sistemas de TV a Cabo deverão ser dimensionados, instalados e operados de modo a atender
plenamente os requisitos técnicos estabelecidos nesta Norma.
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8.1 PLANOS DE CANALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO
8.1.1 Os sistemas de TV a Cabo deverão operar de acordo com um dos planos de canalização a seguir
definidos e apresentados na Tabela 1, a qual indica a freqüência da portadora de vídeo de cada canal.
8.1.1.1 Plano de Freqüências Padrão (PFP)
É um plano de freqüências baseado na canalização de televisão (canais 2 - 6 e 7 - 13), à qual se
acrescentam canais com decréscimos de 6 MHz abaixo do canal 7 (175,25 MHz) (correspondendo aos
canais 14 a 22 e 95 a 99).
8.1.1.2 Plano de Freqüências com Portadoras Harmonicamente Relacionadas (PHR)
É um plano baseado em freqüências portadoras de vídeo que são múltiplos inteiros de 6,0003
MHz e que começa em 54 MHz. Ele resulta em separação de freqüências de -1,25 MHz com relação aos
canais do plano de freqüências padrão, à exceção dos canais 5 e 6, nos quais a separação é de +0,75
MHz.
8.1.1.3 Plano de Freqüências com Portadoras Incrementalmente Relacionadas (PIR)
É um plano baseado em freqüências portadoras de vídeo a partir de 55,2625 MHz, com
incrementos de 6 MHz por canal.
8.1.2 Utilização de faixa do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada.
A despeito de os receptores atualmente disponíveis, bem como unidades compatíveis que serão
disponíveis brevemente, conterem "traps" para atenuar a faixa de FM, inibindo a recepção nessa faixa, os
planos de canalização, em princípio, não incluem os canais de 95 a 97. Portanto, a utilização desses canais
por um sistema de TV a Cabo é feita em base voluntária, sendo recomendável a transmissão de outros
sinais que não os de imagem para o assinante.
8.1.3 Limites do canal
Para qualquer canal do sistema de TV a Cabo, o limite inferior deve estar 1,25 MHz abaixo da
freqüência da portadora de vídeo indicada na Tabela 1 e o limite superior deve estar 4,75 MHz acima
dessa portadora de vídeo.
8.1.4 Canalização acima do canal 158
Acima do canal 158, cada faixa de 6 MHz de largura deve ser numerada, consecutivamente, a
partir do canal 159.
8.1.5 Deslocamentos de freqüência
Nas faixas atribuídas ao serviço móvel aeronáutico, os deslocamentos de freqüência deverão
obedecer ao disposto no item 8.2.13 desta Norma.

10

TABELA 1
PLANOS DE CANALIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE TV A CABO
DESIGNAÇÃO
DO CANAL

OBS.

FREQÜÊNCIA DA PORTADORA DE VÍDEO (MHz)
PFP
PHR
PIR

1
2
3
4
5

não designado
55.2500
61.2500
67.2500
77.2500

72.0036
54.0027
60.0030
66.0033
78.0039

73.2625
55.2625
61.2625
67.2625
79.2625

6
7
8
9
10

83.2500
175.2500
181.2500
187.2500
193.2500

84.0042
174.0087
180.0090
186.0093
192.0096

85.2625
175.2625
181.2625
187.2625
193.2625

11
12
13
14
15

199.2500
205.2500
211.2500
121.2625
127.2625

198.0099
204.0102
210.0105
120.0060
126.0063

199.2625
205.2625
211.2625
121.2625
127.2625

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

133.2625
139.2500
145.2500
151.2500
157.2500
163.2500
169.2500
217.2500
223.2500
229.2625

132.0066
138.0069
144.0072
150.0075
156.0078
162.0081
168.0084
216.0108
222.0111
228.0114

133.2625
139.2625
145.2625
151.2625
157.2625
163.2625
169.2625
217.2625
223.2625
229.2625

26
27
28
29
30

235.2625
241.2625
247.2625
253.2625
259.2625

234.0117
240.0120
246.0123
252.0126
258.0129

235.2625
241.2625
247.2625
253.2625
259.2625

31
32
33
34
35

265.2625
271.2625
277.2625
283.2625
289.2625

264.0132
270.0135
276.0138
282.0141
288.0144

265.2625
271.2625
277.2625
283.2625
289.2625
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36
37
38
39
40

295.2625
301.2625
307.2625
313.2625
319.2625

294.0147
300.0150
306.0153
312.0156
318.0159

295.2625
301.2625
307.2625
313.2625
319.2625

41
42
43
44
45

325.2625
331.2750
337.2625
343.2625
349.2625

324.0162
330.0165
336.0168
342.0171
348.0174

325.2625
331.2750
337.2625
343.2625
349.2625

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

355.2625
361.2625
367.2625
373.2625
379.2625
385.2625
391.2625
397.2625
403.2500
409.2500

354.0177
360.0180
366.0183
372.0186
378.0189
384.0192
390.0195
396.0198
402.0201
408.0204

355.2625
361.2625
367.2625
373.2625
379.2625
385.2625
391.2625
397.2625
403.2625
409.2625

56
57
58
59
60

415.2500
421.2500
427.2500
433.2500
439.2500

414.0207
420.0210
426.0213
432.0216
438.0219

415.2625
421.2625
427.2625
433.2625
439.2625

61
62

65

445.2500
451.2500
457.2500
463.2500
469.2500

444.0222
450.0225
456.0228
462.0231
468.0234

445.2625
451.2625
457.2625
463.2625
469.2625

66
67
68
69
70

475.2500
481.2500
487.2500
493.2500
499.2500

474.0237
480.0240
486.0243
492.0246
498.0249

475.2625
481.2625
487.2625
493.2625
499.2625

71
72
73
74
75

505.2500
511.2500
517.2500
523.2500
529.2500

504.0252
510.0255
516.0258
522.0261
528.0264

505.2625
511.2625
517.2625
523.2625
529.2625
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76
77
78
79
80

535.2500
541.2500
547.2500
553.2500
559.2500

534.0267
540.0270
546.0723
552.0276
558.0279

535.2625
541.2625
547.2625
553.2625
559.2625

81
82
83
84
85

565.2500
571.2500
577.2500
583.2500
589.2500

564.0282
570.0285
576.0288
582.0291
588.0294

565.2625
571.2625
577.2625
583.2625
589.2625

86
87
88
89
90

595.2500
601.2500
607.2500
613.2500
619.2500

594.0297
600.0300
606.0303
612.0306
618.0309

595.2625
601.2625
607.2625
613.2625
619.2625

91
92
93
94
95

625.2500
631.2500
637.2500
643.2500
91.2500

624.0312
630.0315
636.0318
642.0321
90.0045

625.2625
631.2625
637.2625
643.2625
91.2625

96
97
98
99
100

97.2500
103.2500
109.2750
115.2750
649.2500

96.0048
102.0051
108.0250
114.0250
648.0324

97.2625
103.262
109.275
115.275
649.262

101
102
103
104
105

655.2500
661.2500
667.2500
673.2500
679.2500

654.0327
654.0327
660.0330
666.0333
672.0336

655.2625
661.2625
667.2625
673.2625
679.2625

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

685.2500
691.2500
697.2500
703.2500
709.2500
715.2500
721.2500
727.2500
733.2500
739.2500

684.0339
690.0345
696.0348
702.0351
708.0354
714.0357
720.0360
726.0363
732.0366
738.0369

685.2625
691.2625
697.2625
703.2625
709.2625
715.2625
721.2625
727.2625
733.2625
739.2625

1
1
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116
117
118
119
120

745.2500
751.2500
757.2500
763.2500
769.2500

744.0372
750.0375
756.0378
762.0381
708.0384

745.2625
751.2625
757.2625
763.2625
769.2625

121
122
123
124
125

775.2500
781.2500
787.2500
793.2500
799.2500

774.0387
780.0390
786.0393
792.0396
798.0399

775.2625
781.2625
787.2625
793.2625
799.2625

126
127
128
129
130

805.2500
811.2500
817.2500
823.2500
829.2500

804.0402
810.0405
816.0408
822.0411
828.0414

805.2625
811.2625
817.2625
823.2625
829.2625

131
132
133
134
135

835.2500
841.2500
847.2500
853.2500
859.2500

834.0417
840.0420
846.0423
852.0426
858.0429

835.2625
841.2625
847.2625
853.2625
859.2625

136
137
138
139
140

865.2500
871.2500
877.2500
883.2500
889.2500

864.0432
870.0435
876.0438
882.0441
888.0444

865.2625
871.2625
877.2625
883.2625
889.2625

141
142
143
144
145

895.2500
901.2500
907.2500
913.2500
919.2500

894.0447
900.0450
906.0453
912.0456
918.0459

895.2625
901.2625
907.2625
913.2625
919.2625

925.2500
931.2500
937.2500
943.2500
949.2500

924.0462
930.0465
936.0468
942.0471
948.0474

925.2625
931.2625
937.2625
943.2625
949.2625

955.2500
961.2500
967.2500
973.2500
979.2500

954.0477
960.0480
966.0483
972.0486
978.0489

955.2625
961.2625
967.2625
973.2625
979.2625

3

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

4
4
4
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156
157
158

985.2500
991.2500
997.2500

984.0492
990.0495
996.0498

985.2625
991.2625
997.2625

OBSERVAÇÕES:
1) Excluído do grupo PIR e excluídos dos grupos PHR e PIR, respectivamente, devido à necessidade de
deslocamento de freqüência.
2) Esses canais ocupam freqüências utilizadas por muitos conversores como sua FI.
Antes de utilizá-los num sistema, o operador deve assegurar-se de que não ocorrerá interferência.
Além disso, muitos conversores utilizam freqüências de oscilador local acima do entorno de
670 MHz. Antes de utilizar um plano de faixa estendida, o operador de TV a Cabo deve testar todos os
conversores do sistema para determinar o nível de interferência, se houver.
3) Não é recomendada a utilização desse canal para programação prioritária. A freqüência do segundo
oscilador local de alguns receptores de TV coincidem com a do canal. Existe possibilidade de que a
irradiação do oscilador local do receptor cause interferência em outro receptor sintonizado nesse canal. A
interferência pode ser independente do canal sintonizado quando o receptor tiver sintonizador de dupla
conversão.
4) Esses canais não devem ser utilizados, pois coincidem com a primeira freqüência intermediária de
alguns receptores, que poderão sofrer interferência quando sintonizados nesses canais.
8.1.6 Modulação
Os sinais de televisão deverão ter a portadora de vídeo modulada em amplitude e a portadora de
áudio modulada em freqüência, com emissão do tipo 5M45C3F e 550KF3E, respectivamente. Outros
tipos de modulação poderão ser utilizados desde que submetidos e aprovados pelo Ministério das
Comunicações.
8.2 REQUISITOS MÍNIMOS DOS SISTEMAS DE TV A CABO
8.2.1 FREQÜÊNCIA CENTRAL DA PORTADORA DE ÁUDIO
A freqüência central da portadora de áudio deve estar 4,5 MHz ± 5 kHz acima da freqüência da
portadora de vídeo, tanto na saída do equipamento modulador ou processador do cabeçal como na saída
do terminal do assinante.
8.2.2 NÍVEL DA PORTADORA DE VÍDEO
O nível da portadora de vídeo num sistema de TV a Cabo é expresso em dBmV (decibel-milivolt),
cuja referência é:
0 (zero) dBmV = 1mV através de uma impedância de 75 ohms.
8.2.2.1 O nível da portadora de vídeo deve ter, no mínimo, os seguintes valores:
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0 (zero) dBmV na saída do terminal do assinante (através de uma impedância interna de 75
ohms, medido através de uma impedância de terminação perfeitamente casada à impedância interna do
sistema);
+ 3 dBmV na extremidade de um cabo de atendimento ao assinante (“drop”) de 30 metros
conectado à derivação (“tap”) do assinante (medido através de uma impedância interna de 75 ohms).
8.2.2.1.1 Para outros valores de impedância, o nível mínimo da portadora de vídeo, na saída do terminal
do assinante, deve ser de 0.0133Z mV e o medido na extremidade do cabo de atendimento ao
assinante (“drop”) deve ser de 2x 0,00662Z mV, onde Z é o valor adequado de impedância.
8.2.2.2 O nível da portadora de vídeo em cada canal, medido na extremidade do cabo de atendimento ao
assinante (“drop”) de 30 metros conectado à derivação do assinante (“tap”) não pode variar mais de 8 dB
num intervalo de 6 (seis) meses (em 4 testes realizados de 6 em 6 horas num período de 24 horas), e deve
ser mantido dentro de:
a) 3 dB do nível da portadora de vídeo dos canais adjacentes (± 6MHz);
b) 10 dB do nível da portadora de vídeo de qualquer outro canal em sistemas de TV a Cabo que operem
em freqüências até 300 MHz. Admite-se incrementos de 1 dB para cada 100 MHz acima de 300 MHz em
que o sistema operar (11 dB para o sistema entre 301 e 400 MHz, 12 dB para o sistema entre 401 e 500
MHz, e assim por diante);
c) um nível máximo tal que não provoque degradação do sinal por sobrecarga no receptor do assinante.
8.2.3 NÍVEL DO SINAL DE ÁUDIO
A tensão RMS do sinal de áudio deve ser mantida entre 13 e 17 dB abaixo do nível da portadora
de vídeo associada. Esse requisito deve ser atendido tanto na saída do terminal do assinante como na
saída do equipamento de modulação ou processamento do cabeçal.
8.2.3.1 Para terminais de assinante que utilizam equipamento que remodule o sinal (como conversores de
banda base), a tensão RMS do sinal de áudio deve ser mantida entre 6,5 e 17 dB abaixo do nível do sinal
de vídeo associado na saída do terminal do assinante.
8.2.4 RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA
A característica de amplitude deve estar na faixa de ± 2 dB de 0,75 MHz a 5,0 MHz acima do
limite inferior do canal de TV a Cabo, referida à média das amplitudes mais alta e mais baixa dentro dos
limites citados de freqüência.
8.2.5 RELAÇÃO PORTADORA - RUÍDO (C/N)
A relação entre o nível da portadora de vídeo (RF) e o ruído do sistema deve ser de, no mínimo,
45 dB.
8.2.6 RELAÇÃO PORTADORA - MODULAÇÃO CRUZADA (C/XMOD)
A relação portadora - modulação cruzada de um sistema de TV a Cabo operando em capacidade
plena deve ser, no mínimo, 53 dB.
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8.2.7 DISTÚRBIOS DE BAIXA FREQÜÊNCIA
A variação pico a pico do nível da portadora de vídeo causada por distúrbios de baixa freqüência
(zumbido ou transientes repetitivos) gerados no sistema, ou por resposta de baixa freqüência inadequada
não deverá exceder 3% do nível da portadora de vídeo.
8.2.7.1 As medições referentes a esse requisito poderão ser feitas num único canal utilizando uma única
portadora não modulada.
8.2.8 RELAÇÃO PORTADORA DISTORÇÃO DE 2a ORDEM COMPOSTA (C/CSO)
A relação portadora - distorção de 2a ordem composta medida com portadoras não moduladas
deve ser de, no mínimo, 53 dB para sistemas de canais não coerentes e 47 dB para sistemas de canais
coerentes.
8.2.9 RELAÇÃO PORTADORA - BATIMENTO COMPOSTO DE 3a ORDEM (C/CTB)
A relação portadora - batimento composto de 3a ordem medida com portadoras não moduladas
deve ser de, no mínimo, 53 dB para sistemas de canais não coerentes e 47 dB para sistemas de canais
coerentes.
8.2.10 ISOLAÇÃO ENTRE TERMINAIS DE ASSINANTES
A isolação entre terminais de assinantes deve ser de, no mínimo, 18 dB.
8.2.11 IRRADIAÇÃO DO SINAL
A irradiação do sinal a partir de qualquer ponto da rede não pode exceder aos valores abaixo
indicados:

FAIXA DE FREQÜÊNCIA
(MHz)
até 54 e acima de 216
acima de 54 até 216

8.2.12 REQUISITOS MÍNIMOS
PROCESSADORES DO CABEÇAL

LIMITE DE IRRADIAÇÃO
(dBµV/m)
(µV/m)
23,5
26,0

PARA

DISTÂNCIA EM METROS
(m)

15
20

OS

EQUIPAMENTOS

30
3

MODULADORES

OU

8.2.12.1 A variação no tempo de retardo da componente de crominância do sinal relativo ao componente
de luminância (chroma delay) deve estar dentro de 100 nanossegundos.
8.2.12.2 O ganho diferencial para a subportadora de cor do sinal de televisão não deve exceder a ± 5%.
8.2.12.3 A fase diferencial para a subportadora de cor do sinal de televisão não deve exceder a ± 3 graus.
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8.2.13 UTILIZAÇÃO DAS FAIXAS ATRIBUÍDAS À RADIONAVEGAÇÃO AERONÁUTICA
Todos os sistemas de TV a Cabo que operarem nas faixas de freqüências de 108 - 137 MHz,
328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 deverão estar de acordo com as condições de separação de freqüências
a seguir indicadas.
8.2.13.1 Na faixa de radionavegação aeronáutica 118 - 137 MHz, a freqüência de todas as portadoras ou
componentes do sinal transmitidos a um nível médio de potência igual ou superior a 10-4 Watts numa
largura de faixa de 25 kHz em qualquer intervalo de 160 microssegundos devem operar com
deslocamento com relação às freqüências que possam ser utilizadas por sistemas de radionavegação
aeronáutica. As freqüências aeronáuticas das quais os deslocamentos devem ser mantidos são aquelas que
estão dentro das faixas indicadas neste item e que, expressas em MHz, sendo divididas por 0,025
resultem em um número inteiro. O deslocamento deve atender a um dos dois critérios indicados nos itens
8.2.13.1.1 e 8.2.13.1.2.
8.2.13.1.1 Todas as portadoras ou componentes do sinal de TV a Cabo devem ser deslocados de
12,5 kHz, com uma tolerância de freqüência de ± 5 kHz (portadoras incrementalmente relacionadas).
8.2.13.1.2 A freqüência fundamental da qual as freqüências portadoras de vídeo são obtidas por
multiplicação por um número inteiro deve ser 6,0003 MHz, com uma tolerância de freqüência de ± 1 Hz
(portadoras harmonicamente relacionadas - PHR, em sistemas de canais coerentes).
8.2.13.2 Nas faixas de radionavegação aeronáutica de 108 - 118 MHz, de 328,6 - 335,4 MHz e 960 1000 MHz, a freqüência de todos os sinais das portadoras ou componentes do sinal transmitidos a um
nível médio de potência igual ou superior a 10-4 Watts numa largura de faixa de 25 kHz em qualquer
intervalo de 160 microssegundos devem ser deslocados em 25 kHz com uma tolerância de freqüência ± 5
kHz. As freqüências de radionavegação aeronáutica das quais os deslocamentos devem ser mantidos são
definidas em 8.2.13.2.1 e 8.2.13.2.2.
8.2.13.2.1 Freqüências dentro da faixa de 108 - 118 MHz, expressas em MHz que, quando divididas por
0,025 resultem num número inteiro par.
8.2.13.2.2 Freqüências dentro da faixa de 328,6 - 335,4 MHz conforme, indicadas na Tabela 2.
TABELA 2
Freqüências do serviço de radionavegação aeronáutica na faixa de 328,6 - 335,4 MHz
334.700
334.550
334.100
333.950
329.900
329.750
330.500
330.350
329.300
329.150

331.400
331.250
332.000
331.850
332.600
332.450
333.200
333.050
333.800
333.650

334.400
334.250
335.000
334.850
329.600
329.450
330.200
330.050
330.800
330.650

331.700
331.550
332.300
332.150
332.900
332.750
333.500
333.350
331.100
330.950
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8.3 PROJETO DE INSTALAÇÃO
8.3.1 O projeto de instalação do sistema de TV a Cabo deverá ser elaborado sob responsabilidade de
engenheiro habilitado e deverá conter:
8.3.1.1 Detalhamento da memória descritiva do sistema, indicando:
a) localidade e unidade da federação onde será executado o serviço;
b) área de prestação do serviço;
c) endereço(s) do cabeçal;
d) descrição sumária do cabeçal;
e) capacidade do sistema do Serviço de TV a Cabo (no de canais);
f) meios físicos utilizados no sistema, em cada estágio da rede, com suas respectivas especificações;
g) dispositivos utilizados ao longo da rede (amplificadores, divisores, etc.), com suas respectivas
especificações;
h) descrição e especificações do terminal de assinante padrão do sistema.
8.3.1.2 Dimensionamento do sistema, com a descrição dos cálculos teóricos utilizados, onde fique
demonstrado:
a) que o nível da portadora de vídeo atende ao disposto no item 8.2.2.1;
b) que os dispositivos a serem utilizados ao longo da rede (amplificadores, divisores, etc.), bem como no
terminal do assinante, permitem o atendimento ao disposto nos itens 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8 e 8.2.9.
8.3.2 Deverão ser anexados ao projeto de instalação:
a) plantas, em escala adequada, indicando a área de prestação do serviço, o(s) local(is) do cabeçal e a
rede - com identificação dos limites da Rede de Transporte de Telecomunicações, caso esta seja utilizada,
e da Rede Local de Distribuição de Sinais de TV - com todos os dispositivos devidamente identificados;
b) declaração do engenheiro responsável pelo projeto atestando que a instalação proposta atende a todas
as normas técnicas do Ministério das Comunicações, da ABNT e demais normas aplicáveis ao Serviço;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
d) declaração do responsável legal da concessionária de telecomunicações responsável pela Rede de
Transporte de Telecomunicações, se esta for utilizada, de que essa rede assegura o atendimento, pelo
sistema de TV a Cabo, aos requisitos estabelecidos neste Norma;
8.4 TESTES DE DESEMPENHO DO SISTEMA
8.4.1 A operadora de um sistema de TV a Cabo é responsável pelo desempenho do sistema e deverá
estar preparada para demonstrar, a qualquer tempo, ao Ministério das Comunicações, que ele opera de
acordo com todas as normas técnicas aplicáveis.
8.4.2 A operadora deverá manter, em sua sede local, uma lista atualizada dos canais de TV a Cabo que
oferece a seus assinantes.
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8.4.3 A operadora de TV a Cabo deve realizar testes de desempenho do sistema pelo menos duas vezes
por ano, em intervalos que não excedam a seis meses, mantendo seus resultados arquivados na sede local
da empresa, por pelo menos cinco anos, bem como torná-los disponíveis ao Ministério das
Comunicações, caso solicitados.
8.4.3.1 Os testes deverão ser completos e demonstrar que o sistema atende a todos os requisitos
mínimos estabelecidos no item 8.2 desta Norma.
8.4.3.1.1 Para sistemas com até 12.500 assinantes, seis pontos de teste deverão ser tomados.
8.4.2.1.2 Deverá ser acrescentado um ponto de teste a cada 12.500 assinantes adicionais.
8.4.3.1.3 Os pontos de teste deverão ser bem distribuídos ao longo da área de prestação do serviço, de
modo que representem os terminais de assinantes mais críticos, em termos de número de amplificadores
em cascata.
8.4.3.2.1.1 Pelo menos um terço dos pontos de teste devem representar os terminais de assinantes mais
distantes do cabeçal, em termos de comprimento de cabo.
8.4.3.3 As medições devem ser feitas em pontos de monitoração convenientes na rede de TV a Cabo, ou
seja, os dados deverão mostrar o desempenho do sistema, conforme seria medido na saída de um terminal
de assinante, à exceção da indicada em 8.4.3.3.1.
8.4.3.3.1 As medições do nível da portadora, para fins de verificação do atendimento ao valor mínimo de
+3 dBmV estabelecido no item 8.2.2.1, bem como as referentes ao item 8.2.2.2, deverão ser procedidas
na extremidade de um cabo de atendimento ao assinante (“drop”) normalmente utilizado pela operadora,
com trinta metros de comprimento, conectado à derivação do assinante (“tap”).
8.4.3.3.2 As medições do nível da portadora, para fins de verificação do atendimento ao valor mínimo de
0 dBmV estabelecido no item 8.2.2.1, bem como as medições referentes aos itens 8.2.3 a 8.2.10, deverão
ser procedidas na saída de um terminal de assinante simulado que seja semelhante àquele utilizado
normalmente pela operadora, e no qual o cabo de atendimento ao assinante (“drop”), conectado à
derivação (“tap”), meça trinta metros.
8.4.3.4 Deverá ser emitido um relatório referente aos testes de desempenho do sistema, no qual deverá
ser incluída a identificação dos instrumentos de medição utilizados - fabricante, modelo, número de série
e data da última calibração -, além de uma descrição dos procedimentos adotados.
8.4.3.5 Os testes deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá concluir o relatório com
um laudo técnico de desempenho do sistema.
8.4.3.5.1 Deverá ser anexada ao relatório a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica ART.
8.4.3.6 Os testes de desempenho relativos aos requisitos estabelecidos nos itens 8.2.1 e 8.2.2 e seus
subitens devem ser feitos em cada um dos canais de vídeo do sistema de TV a Cabo. Para todos os outros
requisitos estabelecidos no item 8.2, os testes devem ser realizados em, no mínimo, 4 canais para sistemas
transmitindo em freqüências até 100 MHz, adicionando-se 1 canal para cada 100 MHz adicionais de faixa
de freqüências transmitida no sistema. Os canais selecionados para o teste deverão ser representativos de
todos os canais do sistema de TV a Cabo.
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8.4.3.7 Os testes de desempenho dos requisitos estabelecidos no item 8.2.7 poderão ser realizados a cada
três anos.
8.4.3.8 Os testes relativos aos requisitos estabelecidos no item 8.2.11, nas faixas de freqüências do
serviço de radionavegação aeronáutica (108 - 137 MHz, 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 MHz),
deverão ser realizados de três em três meses, abrangendo sempre, no mínimo, 75% da rede.
8.4.3.9 O fato de serem obtidos bons resultados nos testes realizados de acordo com o item 8.4 desta
Norma e seus subitens não dispensa o prestador do Serviço da obrigação de atender a todos os requisitos
pertinentes, na totalidade dos terminais de assinante do sistema.
8.4.3.9.1 O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, solicitar à operadora de TV a Cabo
a realização de testes adicionais ou a repetição de testes já realizados, ou a realização de testes em
terminais de assinantes específicos.
8.4.3.10 Os testes de desempenho de que trata o item 8.4 e seus subitens deverão, também, ser
realizados antes da entrada em operação comercial do Serviço de TV a Cabo, devendo fazer parte da
vistoria do sistema, cujo laudo é referido na alínea c do item 6.7 desta Norma.
9 OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE TV A CABO
Os sistemas de TV a Cabo deverão operar estritamente de acordo com todas as condições e requisitos
estabelecidos na regulamentação do Serviço.
9.1 MONITORAÇÃO REGULAR
A operadora deverá estabelecer um programa de monitoração das irradiações do sistema nas faixas
de radionavegação aeronáutica, de acordo com o item 8.4.3.8 desta Norma.
9.1.1 A operadora deverá manter um registro de cada irradiação com valor superior ao limite
estabelecido, com os dados referentes à data e ao local onde foi verificada, à data em que foi corrigida e à
provável causa da irradiação.
9.1.2 Os registros devem ser mantidos arquivados por um período de dois anos e devem colocados à
disposição do Ministério das Comunicações sempre que solicitado.
9.2 INTERFERÊNCIAS
A operadora de TV a Cabo deve tomar as providências necessárias para sanar quaisquer
interferências prejudiciais que ocorram em sistemas autorizados e operando regularmente.
9.2.1 Qualquer interferência envolvendo a segurança da vida humana - tais como nas freqüências do
serviço de radionavegação aeronáutica - que não possa ser imediatamente eliminada determinará a
interrupção do Serviço até que seja sanada.
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9.3 INFORMAÇÕES À SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E OUTORGA
A operadora de TV a Cabo deverá fornecer à Secretaria de Fiscalização e Outorga as seguintes
informações:
a) anualmente, todos os sinais transportados no sistema nas faixas de freqüências do serviço de
radionavegação aeronáutica (108 - 137 MHz, 328,6 - 335,4 MHz e 960 - 1000 MHz);
b) sempre que for transmitir qualquer portadora ou componente de sinal com um nível médio de potência
igual ou superior a 10 -4 Watts, numa largura de faixa de 25 kHz em qualquer intervalo de 160
microssegundos, em qualquer ponto do sistema de TV a Cabo, e em qualquer nova freqüência ou
freqüências das faixas do serviço de radionavegação aeronáutica.
10 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
10.1 As entidades que adquiriram direito de ter sua autorização de Distribuição de Sinais de TV por
Meios Físicos - DISTV transformada em concessão para prestação do Serviço de TV a Cabo terão os
seguintes prazos para enquadramento nas disposições da Lei nº 8.977/95, do Regulamento de TV a Cabo
e da presente Norma, a contar da data de publicação do respectivo ato de outorga:
a) cinco anos para as disposições relativas ao item 8.2, à exceção do disposto nos itens 8.2.11 e 8.2.13,
os quais são de aplicação imediata;
b) seis meses para tornar disponíveis os canais básicos de utilização gratuita e os canais para prestação
eventual e permanente de serviços;
c) um ano para todas as demais disposições.

PORTARIA No 321 , DE 21 DE MAIO DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério das Comunicações, no exercício das
funções de Órgão Regulador, elaborar os atos e normas necessárias à prestação do
Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite
(DTH), na forma da legislação;
CONSIDERANDO os comentários recebidos em decorrência da consulta pública
realizada pela Portaria no 23, de 31 de maio de 1996, publicada no Diário Oficial da
União de 3 de junho subseqüente;
CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 6o do Regulamento de Serviços Especiais,
aprovado pelo Decreto no 2.196, de 8 de abril de 1997, resolve;
Art. 1o Aprovar a Norma do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio
por Assinatura Via Satélite (DTH) - No 008 /97, anexa a esta Portaria.
Art. 2o Determinar que as permissões homologadas como permissão para explorar
Serviço de Televisão por Assinatura via Satélite passem à condição de permissão do
Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite
(DTH), cuja exploração está sujeita às disposições estabelecidas na Norma ora
aprovada.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SÉRGIO MOTTA

NORMA No 008/97
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO E DE ÁUDIO POR
ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH)

1. OBJETIVO
Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições para exploração e uso do
Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite
(DTH).

2. DEFINIÇÃO
2.1 O Serviço DTH é uma das modalidades de Serviços Especiais regulamentados
pelo
Decreto
nº 2.196, de 8 de abril de 1997, que tem como objetivo a distribuição de sinais de
televisão ou de áudio, bem como de ambos, através de satélites, a assinantes
localizados na área de prestação do serviço.
2.1.1 Os assinantes do Serviço são os usuários finais da programação distribuida.

3. PROCESSO DE OUTORGA
3.1 As entidades interessadas na exploração do Serviço DTH deverão apresentar
ao Ministério das Comunicações requerimento do qual devem constar:
3.1.1 Formulário
padrão
Telecomunicações";

denominado

"Solicitação

de

Serviços

de

3.1.2 Memória descritiva do sistema, incluindo:
a) área de prestação do serviço;
b) identificação da faixa de freqüências pretendida;
c) capacidade pretendida para o Serviço (largura de faixa em MHz).
3.2 A Secretaria de Fiscalização e Outorga, se entender necessário, poderá
proceder a consulta pública, fazendo publicar, no Diário Oficial da União, notícia
sobre a possibilidade de outorgar permissão para exploração do Serviço DTH,
convidando os interessados a apresentarem seus comentários relativos às
características técnicas do sistema, às condições de exploração ou a qualquer outro
ponto considerado pertinente.
3.3 Caracterizada situação de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, nos
termos do art. 9o do Regulamento de Serviços Especiais, o Ministério das
Comunicações deverá solicitar à entidade interessada a apresentação dos
documentos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação

econômico-financeira e regularidade fiscal, bem assim a indicação do prazo para
início da exploração comercial do Serviço, que não poderá ser superior a 24 meses.
3.3.1 O Ministério das Comunicações estabelecerá o valor a ser cobrado e as
condições de pagamento pelo direito de exploração do Serviço DTH.
3.4 Caracterizada situação de exigibilidade de licitação, nos termos do art. 10 do
Regulamento de Serviços Especiais, o Ministério das Comunicações fará a
divulgação do procedimento licitatório .através da publicação de aviso de licitação,
no Diário Oficial da União, contendo a indicação do local em que os interessados
poderão examinar e obter o texto integral do edital, bem assim a data e a hora
para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
3.5 Todas as fases do procedimento licitatório estabelecido e detalhado no Capítulo
III do Regulamento de Serviços Especiais serão executadas pela Secretaria de
Fiscalização e Outorga.
3.6 No julgamento das propostas, adotar-se-á um dos critérios arrolados no art.
15 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sendo que os quesitos e critérios
para fins de pontuação serão estabelecidos em edital.
3..7 Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:
a) condição mínima a ser atendida para classificação das propostas;
b) critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre
propostas.
3.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a seleção far-se-á,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.
3.9 As licitações observarão, no que e quando couber, além das disposições
específicas constantes do Regulamento de Serviços Especiais e desta Norma, as
disposições gerais contidas nas leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074, de 7 de julho de 1995.
3.10 O valor da outorga de permissão será o proposto pela entidade vencedora,
que deverá observar as condições mínimas estabelecidas no edital, concernentes,
entre outras, à carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora.
3.11 Cumpridas todas as fases do procedimento licitatório, a Secretaria de
Fiscalização e Outorga submeterá o resultado obtido ao Ministro das Comunicações,
para a outorga da permissão.
3.12 A permissão para a prestação do Serviço DTH será outorgada pelo prazo de
quinze anos, prorrogável conforme condições estabelecidas em contrato de adesão.

4. CENTRO DE MONITORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
A permissionária deverá manter, em território nacional, um centro de monitoração
da programação, onde sejam recebidos e monitorados todos os canais oferecidos
aos assinantes do serviço.

5. TRANSMISSÃO DE PROGRAMA E HABILITAÇÃO DO ASSINANTE
5.1 A outorga do Serviço DTH compreende o acesso ao satélite através de estação
terrena com capacidade de transmissão, quando este for realizado pela própria
permissionária, tanto para a habilitação de assinante quanto para a alimentação da
programação transmitida do Brasil.
5.1.1 A estação terrena mencionada no item 5.1, bem assim as freqüências a
serem por ela utilizadas deverão estar de acordo com normas específicas.
5.2 Quando o acesso ao satélite, mencionado no item 5.1, for realizado por
terceiro, este deve ser detentor de outorga para tanto, observada a
regulamentação aplicável.
5.3 A transmissão de programação de concessionária ou permissionária de
Serviços de Radiodifusão através do Serviço DTH somente poderá ser feita após
celebração do respectivo contrato de cessão de programação entre as partes,
respeitando as condições nele estabelecidas e na legislação pertinente.
5.4 A estação de controle de habilitação de assinante deve estar localizada em
território nacional.

6. OPERAÇÃO
6.1 O prazo para o início da exploração comercial do serviço será estabelecido em
conformidade com o indicado pela permissionária em sua proposta, ou no caso de
inexigibilidade de licitação, na documentação competente.
6.1.1 O prazo para o início da exploração comercial do Serviço não poderá ser
superior a 24 meses, contado da data de publicação, no Diário Oficial da União, do
resumo do contrato de adesão.
6.2 A permissionária, ao contratar capacidade de segmento espacial, deve
observar as disposições contidas no Capítulo X do Regulamento de Serviço de
Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite - STS, aprovado pelo
Decreto 2.195/97, bem assim em normas aplicáveis.
6.2.1 Quando da contratação de segmento espacial que ocupe posição notificada
por outro país, a permissionária deve certificar-se de que o provedor do STS a ser
contratado cumpriu o disposto no art. 7o do Regulamento mencionado no item 6.2.
6.3 Concluída a instalação do sistema e dentro do prazo fixado para início da
exploração comercial do Serviço, a permissionária, com a finalidade de testar o
sistema, poderá operá-lo em caráter experimental, pelo período máximo de
noventa dias, desde que comunique o fato ao Ministério das Comunicações, com
antecedência de cinco dias úteis.
6.4 Quando a estação de alimentação da programação transmitida do Brasil, bem
como de habilitação de assinante, for operada pela própria permissionária, dentro
do prazo que lhe é concedido para iniciar a exploração do serviço, essa deverá
requerer à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição

esteja a estação, a emissão da Licença de Funcionamento de Estação, devendo
realizar o pagamento da taxa de fiscalização da instalação e instruir o requerimento
com:
a) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização;
b) indicação da entidade contratada para o provimento da capacidade de segmento
espacial;
c) indicação do endereço do centro de monitoração da programação;
d) termo de responsabilidade, assinado por profissional habilitado, certificando que
a instalação corresponde às características técnicas aprovadas para o sistema,
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente
à instalação.
6.4.1 O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, ter acesso às
instalações da estação.
6.5 Quando a estação de alimentação da programação transmitida do Brasil, bem
como de habilitação do assinante não for operada pela própria permissionária, esta
deverá encaminhar à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações, em cuja
jurisdição esteja o centro de monitoração da programação, dentro do prazo que lhe
é concedido para iniciar a exploração do serviço, os seguintes documentos:
a) declaração da permissionária de que o Serviço está implantado, comunicando o
início da sua operação comercial;
b) indicação do endereço do centro de monitoração da programação;
c) indicação da entidade contratada para o provimento da capacidade de segmento
espacial.
d) indicação da entidade contratada para operar a estação de alimentação da
programação transmitida do Brasil, bem como de habilitação do assinante.
6.5.1 O Ministério das Comunicações poderá, a qualquer tempo, ter acesso às
instalações do centro de monitoração da programação da permissionária.

7. EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
7.1 A permissionária do Serviço DTH poderá:
a) transmitir sinais ou programas originados por terceiros, programas originados
por terceiros e editados pela permissionária e sinais ou programas gerados pela
própria permissionária;
b) veicular publicidade comercial;
c) cobrar remuneração (assinatura) pela prestação do serviço.

7.1.1 O disposto no item 7.1 não exime a permissionária da observância da
legislação de direito autoral, inclusive quando for o caso, da necessidade de
autorização da detentora do direito, para transmissão ou edição desses programas.
7.2 A permissionária do Serviço está obrigada a:
a) observar a legislação de telecomunicações e os preceitos da presente Norma;
b) submeter-se à fiscalização exercida pelo Ministério das Comunicações;
c) codificar os sinais do Serviço DTH;
d) prestar, ao Ministério das Comunicações, a qualquer tempo, informações sobre a
execução do Serviço;
e) permitir ao Ministério das Comunicações acesso ao centro de monitoração da
programação, bem como à estação de alimentação da programação transmitida do
Brasil e de controle de habilitação de assinante;
f) manter atualizado, junto ao Ministério das Comunicações, o endereço para
correspondência.
g) manter o Ministério das Comunicações informado quanto à identificação da
entidade contratada para o provimento da capacidade de segmento espacial;
h) manter o Ministério das Comunicações informado quanto à identificação da
entidade contratada para a operação da estação de alimentação da programação
transmitida do Brasil, bem como de habilitação do assinante.
7.3 A permissionária não poderá proibir, por contrato ou qualquer outro meio, que
o assinante seja servido por outras redes ou serviços de distribuição de sinais, ou
use outros equipamentos de recepção, que não os que oferece, desde que
compatíveis.
7.4 A permissionária deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado
e às suas expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de
determinados canais.
7.5 Os equipamentos utilizados no Serviço DTH deverão estar em conformidade
com as normas de certificação aplicáveis.
7.6 A permissionária é responsável perante o Ministério das Comunicações pelo
cumprimento das condições estabelecidas para a exploração do Serviço.
7.7 As interrupções do serviço, por período superior a 24 horas consecutivas,
deverão ser justificadas, dentro do prazo de 48 horas, perante o Ministério das
Comunicações.
7.8 Interrupção por período superior a trinta dias poderá ser autorizada pelo
Ministério das Comunicações, desde que ocorra motivo relevante, devidamente
comprovado e reconhecido pelo Ministério das Comunicações.
7.9 Diante de situação concreta ou de reclamação fundamentada sobre pontos
como abuso de preço, condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório
ou práticas tendentes a eliminar deslealmente a competição, o Ministério das

Comunicações poderá determinar a implementação das medidas cabíveis, sem
prejuízo de o reclamante representar o caso perante outros órgãos governamentais
competentes.

8. ASSINANTE DO SERVIÇO
8.1 A permissionária não pode recusar, sem justa razão, o acesso ao Serviço a
todos quantos, encontrando-se dentro da área de prestação do serviço, solicitem
assinatura, desde que tecnicamente possível.
8.2 São direitos mínimos do assinante, sem prejuízo das disposições do Código de
Defesa do Consumidor:
a) conhecer previamente o tipo de programação;
b) ter a continuidade do serviço pelo prazo contratual;
c) ter abatimento, nos preços, pelas interrupções, à razão de 1/30 (um trinta avos)
por dia completo.

9. TRANSFERÊNCIA E RENOVAÇÃO DA PERMISSÃO
9.1 A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da
permissionária somente poderá ser efetuada após o início da operação comercial do
Serviço, observadas as disposições estabelecidas no Regulamento de Serviços
Especiais.
9.2 Aplicam-se à renovação da permissão do Serviço as disposições estabelecidas
no Regulamento de Serviços Especiais.

10. INFRAÇÕES E PENALIDADES
10.1 As penalidades por infração a dispositivos desta Norma e de outras
complementares, do Regulamento de Serviços Especiais, bem assim, a dispositivos
legais pertinentes, são:
a) multa;
b) cassação;
c) caducidade.
10.2 As permissionárias são responsáveis administrativamente pelos atos
praticados na exploração do Serviço por seus empregados, prepostos ou pessoas
que concorram para sua exploração.
10.3 Nas infrações em que não se justificar a aplicação de pena, o infrator será
advertido, sendo a advertência tida como agravante na aplicação de penas por

inobservância do mesmo ou de outro dispositivo desta Norma ou de qualquer outro
relativo ao Serviço ou, ainda, de dispositivos legais pertinentes.
10.3.1 A advertência será considerada como agravante somente pelo período de
um ano a partir da sua aplicação.
10.4 A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerando os
seguintes fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa;
c) reincidência específica.
10.4.1 Considera-se reincidência específica a repetição da falta no período
decorrido entre o recebimento da notificação e a tomada de decisão.
10.5. As infrações às disposições do Serviço são:
I Genericamente:
a) a inobservância aos preceitos estabelecidos na legislação de telecomunicações e
aplicáveis ao Serviço objeto desta Norma.
Pena: As previstas na legislação de telecomunicações.
II Especificamente:
a) iniciar a execução do Serviço sem estar previamente licenciada, exceto no caso
da situação prevista no item 6.3 desta Norma;
b) não cumprir,
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c) utilizar equipamentos em desobediência às normas de certificação aplicáveis;
d) proibir, por contrato ou qualquer outro meio, o assinante de ter o imóvel servido
por outras redes ou serviços de distribuição de sinais;
e) proibir, por contrato ou qualquer outro meio, o assinante de adquirir ou utilizar
outros equipamentos de recepção que não os que oferece, quando compatíveis;
f) recusar acesso ao Serviço, em descumprimento ao disposto no item 8.1 desta
Norma;
g) incorrer em abuso de preço, tratamento discriminatório ou práticas tendentes a
eliminar deslealmente a competição, bem como impor condições contratuais
abusivas,;
h) não apresentar, no prazo estabelecido no art. 53 do Regulamento de Serviços
Especiais, os documentos correspondentes às alterações efetivadas, para fins de
registro pelo Ministério das Comunicações;

i) interromper o serviço sem comunicar ao Ministério das Comunicações;
j) impedir, por qualquer forma, que o agente fiscalizador desempenhe sua missão;
k) instalar estações em locais diferentes dos autorizados ou modificar endereço
para correspondência sem avisar ao Ministério das Comunicações;
l) causar interferência;
m) não interromper o funcionamento da estação terrena com capacidade de
transmissão, quando assim determinado pelo Ministério das Comunicações;
n) não codificar os sinais, em descumprimento ao disposto na alínea "c" do item
7.2;
o) não tornar disponível ao assinante dispositivo que permita o bloqueio à livre
recepção de determinados canais, em descumprimento ao disposto no item 7.4
desta Norma;
p) não der o devido abatimento nos preços quando da ocorrência das interrupções
do Serviço, mencionadas nos itens 7.7 e 7.8 desta Norma;
q) executar serviço para o qual não está autorizado;
r) não prestar as informações exigidas nas alíneas "g" e "h" do item 7.2 desta
Norma;
s) permitir, por negligência ou imperícia, que as instalações possam criar situação
de perigo de vida.
Pena: Multa.
t) interromper o Serviço por período superior a trinta dias sem que tenha obtido
autorização do Ministério das Comunicações;
Pena: Cassação.
u) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a
adequada execução do Serviço;
v) descumprir cláusulas do contrato de adesão;
x) transferir a permissão ou controle societário da entidade sem a prévia anuência
do Ministério das Comunicações;
Pena: Caducidade.
10.6 Nos casos previstos nas alíneas "l" e "s" do item 10.5, quando cabível, poderá
ser determinada a interrupção, pelo Ministério das Comunicações, da operação da
estação de alimentação da programação transmitida do Brasil, até a remoção de
suas causas.

10.7 A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo
legal, isolada ou conjuntamente, com outras sanções especiais estatuídas nesta
Norma.
10.8 Antes de decidir sobre a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, o
Ministério das Comunicações notificará a permissionária para exercer o direito de
defesa, no prazo de cinco dias úteis, contado do recebimento da notificação.

11. RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
11.1 Da aplicação de qualquer penalidade cabe pedido de reconsideração à
autoridade que a tenha aplicado, seguido de recurso à autoridade imediatamente
superior.
11.2 O pedido de reconsideração ou o recurso deve ser apresentado no prazo de
trinta dias corridos, contado da notificação feita à permissionária, sendo que o de
reconsideração deverá ser acompanhado do comprovante de recolhimento da
multa, quando for o caso, que será devolvida, em trinta dias, ocorrendo o
acatamento do pedido pela autoridade competente para a decisão.
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RESUMO: Aprova a Norma N.002/94-REV/97 - Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto
Multicanal (MMDS).
PORTARIA No 254 , DE 16 DE ABRIL DE 1997
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério das Comunicações, no exercício das
funções de Órgão Regulador, elaborar os atos e normas necessárias à prestação do Serviço de
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), na forma da legislação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6o do Regulamento de Serviços Especiais, aprovado
pelo Decreto no 2.196, de 8 de abril de 1997, resolve;
Art. 1o Aprovar nova redação da Norma do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto
Multicanal ( MMDS) - No 002/94-REV/97, anexa a esta Portaria.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO MOTTA

NORMA No 002/94 - REV/97

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS MULTIPONTO MULTICANAL (MMDS)

1. OBJETIVO
Esta Norma tem por objetivo estabelecer as condições para exploração e uso do Serviço
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), promovendo a diversidade de fontes de
informação e propriedade de permissionárias do Serviço, estimulando a competição intra e
interserviços, preservando os interesses das comunidades locais e fazendo bom uso do espectro
de freqüências.
2. DEFINIÇÕES
Para fins desta Norma, são adotadas as seguintes definições:

2.1 Coligada: uma empresa será considerada coligada de outra se uma detiver, direta ou
indiretamente, pelo menos vinte por cento de participação no capital votante da outra, ou os
capitais votantes de ambas forem detidos, direta ou indiretamente, em, pelo menos, vinte por
cento por uma mesma pessoa ou empresa. Caso haja participação de forma sucessiva em várias
empresas, deve-se computar o valor final de controle pelas multiplicações das frações
percentuais de controle em cada empresa da linha de encadeamento.
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2.2 Serviço MMDS: é uma das modalidades de Serviços Especiais, regulamentados pelo
Decreto
no 2.196, de 8 de abril de 1997, que se utiliza de faixa de microondas para transmitir sinais a
serem recebidos em pontos determinados dentro da área de prestação do serviço.
2.2.1 Os sinais a serem transmitidos poderão estar associados a qualquer forma de
telecomunicação tecnicamente disponível.
3. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO
3.1 O Ministério das Comunicações, através da Secretaria de Serviços de Comunicações,
elaborará um planejamento para a implantação do Serviço MMDS, do qual constarão, dentre
outras, informações relativas:
a) às áreas de prestação de serviço, cada uma referida pela sua localidade principal;
b) ao número de permissões que poderão ser outorgadas em cada área;
c) aos grupos de canais previstos para cada área de prestação de serviço.
3.2 O planejamento mencionado em 3.1 será permanentemente atualizado, em razão do
surgimento de novos fatores, por iniciativa do Ministério das Comunicações ou em decorrência
de solicitações de interessadas na exploração do Serviço em áreas ainda não previstas.
3.2.1 As solicitações das interessadas deverão estar acompanhadas de:
a) projeto de viabilidade técnica do sistema, elaborado por profissional habilitado, contendo:
a.1) memória descritiva do sistema, consistindo de
- localidade e unidade da federação onde pretende instalar o sistema;
- coordenadas geográficas do centro da localidade (fonte: IBGE);
- área de prestação do serviço pretendida (descrição, raio máximo, conforme tabela do
item 9.3);
- EIRP máxima proposta, conforme tabela do item 9.3;
- H/NMT máxima proposta;
- polarização proposta;
- grupos de canais pretendidos;
- planta da região, em escala adequada, na qual esteja traçada a área de prestação do
serviço, com centro no centro da localidade onde a entidade pretende instalar o sistema;
a.2) demonstração de viabilidade técnica do sistema proposto em relação aos sistemas
autorizados ou constantes do planejamento da implantação do serviço ou previamente solicitados
conforme previsto no item 3.2 e de acordo com os critérios estabelecidos no item 9.8;
a.3) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto.
b) demonstração do potencial mercadológico da área de prestação do serviço proposta.
3.2.2 Consulta pública poderá ser realizada, sempre que considerada necessária, através de
publicação no Diário Oficial da União, sobre qualquer matéria afeta à atualização do
planejamento do Serviço, para que os interessados apresentem comentários considerados
relevantes.
3.2.3 A Secretaria de Serviços de Comunicações manterá cadastro das solicitações
mencionadas no item 3.2, o qual ficará à disposição do público para consulta.
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3.3 O número de canais a ser estabelecido para cada área de prestação do serviço será
determinado, conforme abaixo indicado:
a) 16 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja inferior a trezentos mil
habitantes;
b) 15, 16 ou 31 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja igual ou superior
a trezentos mil habitantes e inferior a setecentos mil habitantes;
c) 31 canais para áreas de prestação do serviço cuja população seja igual ou superior a
setecentos mil habitantes.
3.3.1 O Ministério das Comunicações, levando em conta o interesse público, as condições de
competição e a viabilidade técnica, e os resultados de consulta pública, poderá alterar o número
de canais indicado em 3.3.
4. PROCESSO DE OUTORGA
4.1 Baseado no planejamento do Serviço, todas as fases do processo de outorga, conforme
estabelecido e detalhado no Capítulo III do Regulamento de Serviços Especiais e no item 4 da
presente Norma, serão executadas pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.
4.2 Para fins de outorga de permissão para a exploração, o Serviço MMDS será enquadrado em
diferentes grupos, conforme mencionado no art. 11 do Regulamento de Serviços Especiais,
levando em consideração a população da área de prestação do serviço, observando-se:
a) GRUPO A - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja inferior a trezentos mil habitantes;
b) GRUPO B - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja igual ou superior a trezentos mil habitantes e inferior a setecentos mil habitantes;
c) GRUPO C - comporta o Serviço MMDS explorado em áreas de prestação do serviço cuja
população seja igual ou superior a setecentos mil habitantes.
4.3 Caracterizada situação de exigibilidade de licitação, nos termos do art. 10 do Regulamento
de Serviços Especiais, o Ministério das Comunicações fará a divulgação do procedimento
licitatório através da publicação de aviso de licitação, no Diário Oficial da União, contendo a
indicação do local em que os interessados poderão examinar e obter o texto integral do edital,
bem assim a data e a hora para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta.
4.4 Em conformidade com o Art. 22 do Regulamento de Serviços Especiais, na análise e
julgamento das propostas poderá ser adotado qualquer um dos critérios arrolados no art. 15, da
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
4.4.1 No caso de ser utilizado o critério previsto no inciso V do referido art. 15, de melhor
proposta em razão da combinação de propostas técnica e de oferta de pagamento pela outorga,
aplicar-se-á o previsto nos itens 4.5 a 4.10 desta Norma.
4.5 No julgamento da licitação que adote o critério mencionado no item 4.4.1, as propostas serão
examinadas e julgadas em conformidade com os seguintes quesitos e critérios:
a) prazo para a instalação do sistema de transmissão, contado da emissão da autorização da
instalação até o início da operação comercial do serviço - máximo de cinqüenta pontos;
b) número de canais destinados à programação de caráter cultural e educacional - máximo de
dez pontos;
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c) percentagem de tempo detinada a programação regional tomada em relação ao tempo total
de utilização de todos os canais, excluída deste tempo o destinado à programação mencionada
no quesito constante da alínea “ b”- máximo de vinte pontos;
d) número de universidades, escolas, bibliotecas, museus, hospitais, postos de saúde ou outros
estabelecimentos que o edital explicitar, localizados na área de prestação do serviço, aos quais
será oferecida a sua programação com isenção de pagamento da assinatura - máximo de vinte
pontos;
4.6 O edital poderá prever outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
total não deverá ser superior a vinte pontos, situação em que as pontuações estabelecidas nas
alíneas “a” a “d” do item 4.5 serão proporcionalmente reduzidas de modo que seja mantido o total
geral de cem pontos.
4.7 Para cada quesito, definido no item 4.5, o edital de licitação estabelecerá:
a) condição mínima necessária a ser atendida;
b) critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.
4.7.1 Somente serão classificadas as propostas que, além de atenderem ao estabelecido na
alínea “a” do item 4.7, obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
a) cinqüenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo A;
b) sessenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo B;
c) setenta pontos para o Serviço enquadrado no Grupo C.
4.8 O edital de licitação, na valoração do preço pela outorga, estabelecerá condição mínima a
ser atendida e critério objetivo para a gradação da pontuação, determinando pontuação máxima
de cem pontos, vedada a comparação entre propostas.
4.9 A classificação das proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada da valoração
obtida pela aplicação do disposto nos itens 4.7 e 4.8, de acordo com os pesos preestabelecidos
no edital, observado o que segue:
a) para os serviços enquadrados no Grupo A, o peso relativo à valoração obtida pela aplicação
do disposto no item 4.7 preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no item 4.8;
b) para os serviços enquadrados no Grupo B, os pesos relativos à valoração obtida pela
aplicação do disposto no item 4.7 e à valoração obtida pela aplicação do disposto no item 4.8
serão equivalentes;
c) para os serviços enquadrados no Grupo C, o peso relativo à valoração obtida pela aplicação
do disposto no item 4.8 preponderará sobre o peso relativo à valoração obtida pela aplicação do
disposto no item 4.7.
4.10 Somente será classificada a proposta que atender a todas as condições mínimas
estabelecidas nos itens 4.7 e 4.8, bem assim às condições técnicas estabelecidas na legislação
pertinente e no edital.
4.11 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a seleção far-se-á, obrigatoriamente, por
sorteio, em ato público.
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4.12 O valor da outorga de permissão será o proposto pela entidade vencedora, que deverá
observar as condições mínimas estabelecidas no edital objeto da licitação, concernentes, entre
outras, à carência, prazos de pagamento, multas e encargos de mora.
4.13 Cumpridas todas as fases do procedimento licitatório, a Secretaria de Fiscalização e
Outorga submeterá o resultado obtido ao Ministro das Comunicações, para a outorga da
permissão.
5. CONDIÇÕES DE COMPETIÇÃO
5.1 Na fase inicial da implantação do Serviço MMDS no País, de modo a estimular o seu
desenvolvimento em regime de livre concorrência, serão adotadas as disposições a seguir
estabelecidas.
5.1.1 Cada entidade ou coligada somente poderá ter permissão para explorar o Serviço MMDS
até os seguintes limites:
a) no máximo, para sete áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a
setecentos mil habitantes;
b) no máximo, para doze áreas de prestação do serviço com população igual ou superior a
trezentos mil e inferior a setecentos mil habitantes.
5.1.2 Os limites estabelecidos no item 5.1.1 considerarão apenas as áreas de prestação do
serviço em que a pemissionária do Serviço MMDS o explora sem competição com outros
prestadores de serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura, excluídos
aqueles distribuídos via satélite.
5.1.3 O Ministério das Comunicações utilizará os dados estatísticos publicados pelo IBGE como
referência para a obtenção da população da área de prestação do serviço.
5.2 O Ministério das Comunicações, considerando o grau de diversidade de fontes de
informação e de propriedade no Serviço MMDS, avaliará o desenvolvimento do serviço, podendo,
oportunamente, alterar ou eliminar os limites previstos em 5.1, conforme requeira o interesse
público.
5.3 Nenhuma operadora do Serviço MMDS poderá, direta ou indiretamente, determinar
tratamento discriminatório com relação às demais operadoras ou concorrentes a edital referente
a uma mesma área de prestação do serviço.
6. INSTALAÇÃO
6.1 A instalação de estação transmissora de MMDS requer a elaboração de projeto por
profissional habilitado, em conformidade com o disposto no item 9.13 desta Norma.
6.1.1 O projeto de instalação e suas alterações autorizadas deverão ser tornados disponíveis ao
Ministério das Comunicações, para fins de consulta, a qualquer tempo.
6.2 A partir da data de publicação do ato de outorga e do contrato de adesão, a entidade deverá
submeter à Secretaria de Fiscalização e Outorga, no prazo de 120 dias, o resumo do projeto de
instalação, em formulário padronizado, devidamente preenchido e assinado por profissional
habilitado, contendo as características técnicas de instalação do sistema, acompanhado de:
a) requerimento firmado pelo responsável legal pela entidade, solicitando a análise do respectivo
projeto, bem como a emissão da correspondente autorização para instalação da estação;
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b) declaração de profissional habilitado atestando que a instalação proposta atende às normas
específicas vigentes e que não fere os gabaritos de proteção aos aeródromos, ou declaração do
órgão competente do Ministério da Aeronáutica autorizando a instalação proposta ou, se for o
caso, declaração de inexistência de aeródromos;
c) os diagramas de irradiação horizontal e vertical da antena transmissora. O diagrama
horizontal deverá indicar o norte verdadeiro e o diagrama vertical deverá indicar a inclinação, se
for o caso;
d) plantas ou cartas topográficas, em escala adequada, onde deverão estar assinalados a área
de prestação do serviço, o local de instalação da antena transmissora e as radiais utilizadas para
o cálculo do nível médio do terreno;
e) plantas das instalações de campo, em escala adequada, com projeções horizontal e vertical,
das instalações propostas contendo detalhes de altimetria;
f) parecer conclusivo, assinado por engenheiro projetista, sobre as instalações propostas;
g) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
6.2.1 Nenhuma estação transmissora do Serviço MMDS poderá iniciar sua operação sem que
esteja instalada de acordo com o projeto mencionado no item 6.1 desta Norma e sem estar
previamente autorizada pela Secretaria de Fiscalização e Outorga.
6.2.2 Os formulários padronizados de que trata o item 6.2, adotados pela Secretaria de
Fiscalização e Outorga, estarão disponíveis no Ministério das Comunicações em Brasília ou em
suas Delegacias Regionais.
6.3 O prazo para a permissionária efetivar a instalação do sistema e dar início à operação
comercial do Serviço será aquele indicado em sua proposta ao edital, que não poderá ser
superior a doze meses.
6.3.1 O prazo mencionado no item 6.3 será contado a partir da data de emissão da autorização
para a instalação do sistema.
6.3.2 O prazo para a instalação poderá ser prorrogado, uma única vez, por, no máximo, igual
período, se as razões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes pelo Ministério das
Comunicações.
com antecedência de cinco dias úteis
6.4 Concluída a instalação do sistema, antes de entrar em funcionamento em caráter definitivo, a
permissionária, com a finalidade de testá-lo e ajustá-lo, poderá iniciar irradiações experimentais
pelo período máximo de noventa dias, desde que comunique o fato à Delegacia Regional do
Ministério das Comunicações, em cuja jurisdição esteja a estação transmissora, com
antecedência de cinco dias úteis.
6.5 Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a prestação do Serviço, a permissionária
deverá requerer à Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em cuja jurisdição esteja
a estação transmissora, a emissão da Licença de Funcionamento de Estação, devendo realizar
o pagamento da taxa de fiscalização da instalação e instruir o requerimento com:
a) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização da instalação;
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b) declaração do profissional habilitado responsável pela instalação de que esta foi executada de
acordo com o projeto e normas técnicas aplicáveis, acompanhada da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART;
c) laudo de vistoria das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhado da
respectiva ART.
6.5.1 A Secretaria de Fiscalização e Outorga poderá, também, realizar vistoria nas instalações
da permissionária.
6.6 A permissionária não pode modificar as características técnicas do sistema de MMDS,
constantes do projeto de instalação aprovado, sem prévia autorização do Ministério das
Comunicações, salvo se tais modificações não aumentarem, em qualquer direção, a EIRP
aprovada, nem comprometerem o desempenho do sistema quanto ao atendimento dos requisitos
mínimos estabelecidos no item 9.7.1.
6.6.1 As demais alterações poderão ser comunicadas ao Ministério das Comunicações tão logo
estas sejam efetivadas, utilizando formulário padronizado.
7. EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
7.1 A permissionária de MMDS poderá, entre outros:
a) transmitir sinais ou programas originados por terceiros, programas originados por terceiros e
por ela editados, e transmitir sinais ou programas por ela gerados;
b) veicular publicidade comercial;
c) cobrar remuneração (assinatura) pela prestação do serviço.
7.1.1 O disposto na alínea “ a” do item 7.1 não exime a permissionária da observância da
legislação de direito autoral, inclusive, quando for o caso, da necessidade de autorização da
detentora do direito, para transmissão ou edição desses programas.
7.2 A permissionária do Serviço está obrigada a:
a) observar a legislação de telecomunicações e os preceitos da presente Norma;
b) submeter-se à fiscalização exercida pelo Ministério da Comunicações;
c) prestar, a qualquer tempo, informações que possibilitem a verificação de como está sendo
executado o serviço;
d) fornecer ao Ministério das Comunicações, sempre que este julgar conveniente, condições
para monitoração das transmissões;
e) atender, dentro do prazo estipulado, determinações expedidas pelo Ministério das
Comunicações;
f) interromper o funcionamento da estação, quando assim determinado pelo Ministério das
Comunicações;
g) evitar interferência prejudicial em qualquer serviço de telecomunicações autorizado e
regularmente instalado;
h) efetuar o recolhimento das taxas do FISTEL e das multas que lhe sejam aplicadas por
infrações cometidas na exploração do Serviço;
i) manter a licença de funcionamento na estação para fins de fiscalização;
j) manter atualizado, junto ao Ministério das Comunicações, o endereço para correspondência;
k) codificar os sinais, salvo nas situações previstas no item 7.5.
7.3 A permissionária não poderá proibir, por contrato ou qualquer outro meio, que o assinante
seja servido por outras redes ou serviços de distribuição de sinais.
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7.4 A permissionária deve tornar disponível ao assinante, quando por ele solicitado e às suas
expensas, dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de determinados canais.
7.5 Em situações excepcionais, tendo em vista o interesse público, a codificação dos sinais
mencionada na alínea “k” do item 7.2 poderá ser dispensada, pelo Ministério das Comunicações,
no edital de licitação ou no ato de outorga, permanecendo sempre a necessidade de contrato
entre a permissionária e o usuário para a obtenção de Serviço.
7.6 A permissionária é responsável perante o Ministério das Comunicações pelo cumprimento
das condições estabelecidas para o funcionamento das estações do Serviço outorgado e pela
qualidade do Serviço prestado.
7.6.1 A permissionária que deixar de explorar o Serviço sem formalizar o pedido de revogação
da outorga permanece responsável pelas obrigações dela decorrentes, inclusive quanto às taxas
do FISTEL.
7.7 Os equipamentos utilizados no Serviço MMDS deverão estar em conformidade com as
normas de certificação pertinentes.
7.8 As interrupções do serviço, por período superior a 24 horas consecutivas, deverão ser
justificadas, dentro do prazo de 48 horas, perante a Secretaria de Fiscalização e Outorga.
7.9 Interrupção por período superior a trinta dias poderá ser autorizada pelo Ministério das
Comunicações, desde que ocorra motivo de força maior, devidamente comprovado e
reconhecido pelo Ministério das Comunicações.
7.10 Diante de situação concreta de reclamação fundamentada sobre pontos tais como eventual
abuso de preço, condições contratuais abusivas, tratamento discriminatório ou práticas tendentes
a eliminar deslealmente a competição, o Ministério das Comunicações poderá, após análise,
determinar a implementação das medidas cabíveis, sem prejuízo de o reclamante representar o
caso perante outros órgãos governamentais competentes.
8. ASSINANTE DO SERVIÇO
8.1 A permissionária não pode recusar sem justa razão o acesso ao Serviço, mediante contrato,
a todos quantos, encontrando-se dentro da área de prestação do serviço, solicitem assinatura,
desde que tecnicamente possível e dentro do cronograma de implantação do sistema.
8.2 São direitos do assinante, sem prejuízo das disposições do Código de Defesa do
Consumidor:
a) conhecer, previamente, o tipo de programação a ser oferecida;
b) ter a instalação e a manutenção das antenas receptoras, dos conversores e decodificadores
sob responsabilidade da permissionária, segundo disposições contratuais;
c) ter continuidade do Serviço pelo prazo contratual;
d) ter abatimento, nos preços, pelas interrupções, à razão de 1/30 (um trinta avos) por dia
completo;
e) ter abatimento nos preços por defeito nos conversores e decodificadores e antenas
receptoras, sempre que a reparação tardar mais de 36 horas, computado à razão de 1/30 (um
trinta avos) por dia completo.
9. ASPECTOS TÉCNICOS
9.1 FREQÜÊNCIA
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9.1.1 O Serviço MMDS utilizará, em caráter primário, a faixa de freqüências 2500 - 2686 MHz,
dividida em 31 canais de 6 MHz de largura de faixa, como segue:
GRUPO - No DO CANAL

FREQÜÊNCIAS EXTREMAS (MHz)

A-1
A-2
A-3
A-4
B-1
B-2
B-3
B-4

2500 - 2506
2512 - 2518
2524 - 2530
2536 - 2542
2506 - 2512
2518 - 2524
2530 - 2536
2542 - 2548
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C-1
C-2
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
D-4
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3

2548 - 2554
2560 - 2566
2572 - 2578
2584 - 2590
2554 - 2560
2566 - 2572
2578 - 2584
2590 - 2596
2596 - 2602
2608 - 2614
2620 - 2626
2632 - 2638
2602 - 2608
2614 - 2620
2626 - 2632
2638 - 2644
2644 - 2650
2656 - 2662
2668 - 2674
2680 - 2686
2650 - 2656
2662 - 2668
2674 - 2680

9.1.2 No caso de distribuição de sinais de televisão, os sinais deverão ter a portadora de vídeo
modulada em amplitude e a portadora de áudio modulada em freqüência, com emissão do tipo
5M45C3F e 550KF3E, respectivamente. Outros tipos de modulação poderão ser utilizados desde
que submetidos e aprovados pelo Ministério das Comunicações.
9.1.3 A polarização, bem como a potência e as freqüências a serem utilizadas por cada
entidade, serão finalmente fixadas pelo Ministério das Comunicações, tendo em vista o bom uso
do espectro radioelétrico.
9.1.4 Os canais serão consignados, em princípio, em grupos, conforme indicado no item 9.1.1.
9.2 CONVERSÃO DE FREQÜÊNCIA
9.2.1 A fim de possibilitar a recepção dos sinais do Serviço MMDS pelos receptores domésticos,
deverão ser utilizados, como um passo intermediário, conversores de freqüência da faixa de
microondas para as de VHF e UHF.
9.2.2

Será adotado o seguinte padrão de conversão:

CANAL

A-1
B-1
A-2
B-2
A-3

ENTRADA
FREQÜÊNCIAS
EXTREMAS
(MHz)
2500 - 2506
2506 - 2512
2512 - 2518
2518 - 2524
2524 - 2530

SAÍDA
CANAL

K/24
L/25
M/26
N/27
O/28

FREQÜÊNCIAS
EXTREMAS
(MHz)
222 - 228
128 - 234
234 - 240
240 - 246
246 - 252
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B-3
A-4
B-4
C-1
D-1
C-2
D-2
C-3
D-3
C-4
D-4
E-1
F-1
E-2
F-2
E-3
F-3
E-4
F-4
G-1
H-1
G-2
H-2
G-3
H-3
G-4

2530
2536
2542
2548
2554
2560
2566
2572
2578
2584
2590
2596
2602
2608
2614
2620
2626
2632
2638
2644
2650
2656
2662
2668
2674
2680

-

2536
2542
2548
2554
2560
2566
2572
2578
2584
2590
2596
2602
2608
2614
2620
2626
2632
2638
2644
2650
2656
2662
2668
2674
2680
2686
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P/29
Q/30
R/31
S/32
T/33
U/34
V/35
W/36
AA/37
BB/38
CC/39
DD/40
EE/41
FF/42
GG/43
HH/44
II/45
JJ/46
KK/47
LL/48
MM/49
NN/50
OO/51
PP/52
QQ/53
RR/54

252 - 258
258 - 264
264 - 270
270 - 276
276 - 282
282 - 288
288 - 294
294 - 300
300 - 306
306 - 312
312 - 315
318 - 324
324 - 330
330 - 336
336 - 342
342 - 348
348 - 354
354 - 360
360 - 366
366 - 372
372 - 378
378 - 384
384 - 390
390 - 396
396 - 402
402 - 408

9.3 POTÊNCIA
9.3.1 POTÊNCIA DO TRANSMISSOR
A potência típica do transmissor de Serviço MMDS é de 10 W, sendo admitidas
potências superiores, se necessário. Em qualquer caso, porém, evitar-se-á a utilização de
potências superiores a 100 W.
9.3.1.1 potência de operação não pode, em qualquer situação, exceder a potência autorizada
em mais de 10%.
9.3.2 POTÊNCIA EFETIVA ISOTROPICAMENTE IRRADIADA (EIRP)
A potência efetiva isotropicamente irradiada (EIRP) deverá ser a mínima
necessária à prestação do Serviço. Para sistemas de transmissão onidirecionais, a EIRP máxima
permitida para o sistema será definida em função do raio da área de prestação do serviço,
conforme a Tabela 1.
Tabela 1

Raio da área de prestação do serviço (km)

EIRP máx. (dBW)

5
10

13
19
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23
25
27
29
30
31
32
33

9.3.2.1 Para sistemas com antenas diretivas, a EIRP máxima permitida deverá ser definida de tal
forma que o nível de intensidade de campo no limite da área de prestação do serviço não
ultrapasse a 66 dB(µV/m).
9.3.2.2 Os valores constantes da Tabela 1, obtidos de acordo com o item 9.3.2.1, são adotados
considerando-se um desvanecimento de 8 dB, bem como alturas de antena transmissora sobre o
nível médio do terreno não superiores a 150 metros.
9.3.2.2.1 Para alturas superiores, a EIRP deverá ser reduzida em 1 dB para cada 25 metros de
altura da antena que exceda a 150 metros sobre o nível médio do terreno.
9.3.2.3 Áreas de prestação do serviço com raios superiores a 30 km serão consideradas
exceções e somente serão admitidas mediante análise caso a caso e realização de consulta
pública.
9.4 ALTURA DA ANTENA TRANSMISSORA
9.4.1 A altura da antena transmissora sobre o nível médio do terreno (H/NMT) é a altura do seu
centro de irradiação em relação ao nível médio do terreno.
9.4.2 O nível médio do terreno é a média aritmética dos níveis médios das elevações do solo
desde 3 km a partir da antena transmissora até 15 km, obtidos em, no mínimo, doze radiais
igualmente espaçadas, com referência ao Norte Verdadeiro.
9.4.2.1 As elevações do solo ao longo das radiais deverão ser levantadas com espaçamento
máximo de 100 metros.
9.4.2.2 Para sistemas irradiantes diretivos, as radiais deverão ser levantadas a partir da direção
de máxima irradiação, abrangendo as direções de irradiação relevantes, com espaçamento
angular de 15 graus entre si, além das radiais normais.
9.4.2.3 Para áreas de prestação do serviço de 5 km de raio, a altura do centro de irradiação da
antena transmissora em relação ao nível médio do terreno será calculada para radiais
levantadas a partir da base da torre de sustentação da antena até 5 km.
9.4.2.4 Quando algum trecho da radial em análise se estender sobre trajeto de água (oceanos,
baías, grandes lagos, etc.), o mesmo não deverá ser considerado para o levantamento do nível
médio do terreno.
9.4.3 A altura da antena transmissora deverá ser a mínima necessária para prover visibilidade à
maior parte possível da área de prestação do serviço.
9.4.3.1 Observado o disposto em 9.4.3, deverá ser buscada uma altura de antena transmissora
tal que seu horizonte radioelétrico seja o mais próximo possível do limite da área de prestação do
serviço.
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9.4.3.2 Quando a altura da antena transmissora escolhida resultar em horizonte radioelétrico
menor que a distância ao limite da área de prestação do serviço determinada pela tabela 1 ou
pelo item 9.3.2.1, conforme o caso, a área de prestação do serviço a ser considerada será aquela
limitada pelo horizonte radioelétrico.
9.4.3.2.1 A distância ao horizonte radioelétrico, r, em km, pode ser calculada pela seguinte
expressão:
r = 4,12 H ½
onde: H é a altura da antena transmissora, em metros, sobre o nível médio do terreno, na radial
considerada;
Nota: Considerou-se um raio equivalente igual a 4/3 do raio da Terra.
9.4.3.3 Alturas superiores a 300 metros sobre o nível médio do terreno serão analisadas caso a
caso, como situação especial.
9.5 ANTENA TRANSMISSORA
Poderão ser utilizadas antenas transmissoras onidirecionais ou diretivas. A antena
deverá empregar polarização linear. A emissão na polarização ortogonal à desejada (polarização
cruzada) deve estar, pelo menos, 20 dB abaixo da emissão na polarização desejada.
9.6 DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE CAMPO NO LIMITE DA ÁREA DE PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO
9.6.1 Será tomado o centro da localidade da estação transmissora indicado no edital como
sendo o ponto de instalação do sistema. O nível de intensidade de campo no limite da área de
prestação do serviço será calculado conforme segue:
E = 66,77 + EIRP - 20 log d
Onde:
dBW

EIRP = potência efetiva isotropicamente irradiada, no azimute considerado, em
d = distância em quilômetros
E = nível de intensidade de campo em dB(µV/m)

Nota: Considerou-se um desvanecimento de 8 dB.
9.7 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA
Por ocasião da instalação, o sistema deverá ser dimensionado de modo a
possibilitar o atendimento de padrões mínimos de qualidade de recepção, sem, no entanto,
ultrapassar o valor máximo de intensidade de campo, de 66 dB , no limite da área de prestação
do serviço.
9.7.1 Deverá ser determinada a EIRP de forma a assegurar uma relação portadora/ruído (vídeo)
de, no mínimo, 45 dB medido na saída do conversor (“ downconverter” ) no limite da área de
prestação do serviço para, pelo menos, as radiais tomadas para o levantamento do nível médio
do terreno, considerando o receptor colocado a uma altura de 10 metros sobre o solo. Essa
relação portadora/ruído (C/N) é dada por:
C/N = EIRP - Ao + Gr + 137,7 - Fr
onde:
EIRP = Potência Efetiva Isotropicamente Irradiada, em dBW, dada por
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EIRP = Ptx - Lo + Gtx(ϕ, )
sendo: Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ,) = ganho da antena transmissora, em dBi, considerando o azimute
de irradiação e o ângulo vertical na radial tomada
Ao = Atenuação no espaço livre em dB dada por
Ao = 92,4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo: f = freqüência em GHz
d = distância em km
Gr = Ganho da antena receptora em dBi
Fr = figura de ruído do downconverter em dB
Observações: a) Foi considerada uma largura de faixa de vídeo de 4,2 MHz.
b) Poderão ser considerados eventuais desvanecimentos
previsíveis em função da situação real de instalação.
9.7.2 Deverá ser observada a faixa dinâmica de operação do conversor (“ downconverter” ),
evitando-se a utilização de potências superiores àquelas determinadas de acordo com o item
9.7.1, de forma a não agravar os problemas de intermodulação nos conversores em pontos
próximos à antena transmissora do sistema.
9.7.3 O nível da portadora de vídeo na saída do conversor/ decodificador do assinante deverá
estar entre 0 dBmV e 10 dBmV.
9.8 CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO
9.8.1 Os canais deverão ser escolhidos de modo a satisfazer os critérios técnicos de proteção
para todas as estações envolvidas. Os canais são designados conforme indicado no item 9.1.1.
9.8.2 As estações de Serviço MMDS serão protegidas na sua área de prestação do serviço,
limitada pelo contorno de 66 dB(µV/m) de intensidade de campo, correspondente aos raios
especificados e indicados na Tabela 1, tomando-se como centro o centro da sede da localidade
onde será instalada a estação transmissora (coordenadas geográficas do IBGE).
9.8.3 O sistema proposto deverá prover, com relação a si e a outros sistemas de Serviço MMDS,
uma proteção de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dB contra interferência co-canal e 0 (zero) dB
contra interferência de canal adjacente. Estas relações de proteção são calculadas no contorno
protegido da estação.
9.8.3.1 Para o cálculo do nível máximo de sinal interferente permitido será utilizada a equação a
seguir indicada. A situação de referência, envolvendo dois sistemas, tomados como T1 e T2, é a
ilustrada na Figura 1, na qual os pontos de recepção a serem considerados estão assinalados e
denominados de B1, C1, B2 e C2:
Eimáx= 66 + Rfc + Xp - C/I
onde:
Eimáx = nível máximo permitido para sinal interferente em dB(µV/m)
Rfc = Relação frente-costa da antena receptora padrão
= 25 dB para localizações C1 e C2
= 0 dB para localizações B1 e B2
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Xp = Discriminação de polarização cruzada (quando aplicável)
= 20 dB
C/I = 45 dB se as duas estações utilizam co-canais
= 0 dB se as duas estações utilizam canais adjacentes

Figura 1

9.8.3.1.1 Para o cálculo do nível de intensidade de campo interferente, deverá ser utilizada a
expressão indicada abaixo:
E = 74,77 + EIRP - 20 log d - Aa
Onde:
E
= nível de intensidade de campo em dB(µV/m)
EIRP = potência efetiva isotropicamente irradiada pela estação interferente considerada, na
direção dos pontos de recepção envolvidos, em dBW
d
=distância entre o sistema irradiante da estação interferente e o ponto de recepção
considerado no contorno protegido da estação a ser protegida, em quilômetros
Aa= atenuação adicional em dB, sendo: Aa = 0 (zero) , para d<= 43 km
Aa = 0,78 (d-43), para 43 km <d < 64 km
Aa = 1,262 d - 10 log d - 46,3, para d>= 64 km
9.8.3.1.1.1 A atenuação adicional foi calculada na situação de referência, correspondente à
altura máxima da antena transmissora sobre o nível médio do terreno de 150 metros e uma altura
de recepção de 10 metros sobre o solo.
9.8.4 Serão considerados, para fins de proteção, os sistemas autorizados, o planejamento para
a implantação do Serviço e as solicitações em andamento, relevantes para o estudo.
9.8.5 Uma vez aprovadas as características de instalação de uma estação transmissora, as
mesmas poderão ser utilizadas para fins de estudo de viabilidade técnica, desde que o sistema
proposto tenha suas características de instalação preestabelecidas.
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9.8.5.1 O sistema proposto deverá atender, com relação aos sistemas de Serviço MMDS cuja
instalação esteja aprovada, as mesmas relações de proteção estabelecidas no item 9.8.3 em
qualquer ponto da área de prestação do serviço, na saída de uma antena receptora de
referência, orientada para a máxima recepção do sinal desejado.
9.8.5.1.1 A verificação dessas relações de proteção deve ser feita nos pontos mais críticos
(maiores sinais interferentes) da área de prestação do serviço (mínimo de cinco pontos).
9.8.5.1.2 O sinal desejado (protegido) será determinado considerando propagação em espaço
livre, conforme a expressão abaixo:
Prd = Ptx - Lo + Gtx(ϕ) - Ao + Grx(máx)
onde:
Prd = potência recebida do sinal desejado em dBW
Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ) = ganho da antena transmissora em dBi, na direção do ponto de recepção,
considerando o azimute e o ângulo vertical de irradiação correspondentes.
Grx(max) = ganho máximo em dBi da antena receptora de referência
= 20 dB
Ao = atenuação no espaço livre em dB dada por
At = 92.4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo:
f = freqüência em GHz
d = distância em km
Uma vez que, nesta situação, o ponto de transmissão já está definido, devendo ser o mais
favorável possível no que diz respeito à propagação, não se considera qualquer desvanecimento
para fins de cálculo do sinal desejado.
9.8.5.1.3 Para o cálculo do sinal não desejado (interferente), poderão ser consideradas as
atenuações devidas às obstruções existentes no percurso, conforme a expressão abaixo:
Prnd = Ptx - Lo + Gtx(ϕ) - Ao + Grx(ϕ) - Aobs
Onde:
Prnd = potência recebida do sinal não desejado em dBW
Ptx = potência do transmissor em dBW
Lo
= atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(ϕ) = ganho da antena transmissora em dBi, na direção do ponto de
recepção, considerando o azimute e o ângulo vertical de irradiação
correspondentes.
Grx(ϕ) = ganho da antena receptora de referência em dBi na direção do sinal não
desejado.
Ao = atenuação no espaço livre em dB dada por
At = 92.4 + 20 log (f) + 20 log (d)
sendo:
f = freqüência em GHz
d = distância em km
Aobs = atenuação, em dB, em função de obstruções existentes no percurso considerado.
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9.8.5.1.4 A antena de referência mencionada no item 9.8.5.1 é caracterizada pelos diagramas da
Figura 2.
9.8.6 Para diferentes áreas de prestação do serviço, quando o local de transmissão de uma
estação proposta em canal adjacente estiver dentro da área de prestação do serviço de uma
outra estação, deverá ser utilizada polarização cruzada e a relação de proteção exigida em cada
ponto dentro daquela área deverá ser atendida.
9.8.7 Passados cinco anos da entrada em operação de um sistema de MMDS, setores, dentro
de sua área de prestação do serviço, não atendidos, devido ao relevo, não serão considerados,
para fins de proteção contra interferência, podendo ser objeto de edital, caso haja interessados
para tal e sejam atendidos a necessidade e o interesse públicos.
9.9 LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA
9.9.1 Com a finalidade de otimizar o uso do espectro de freqüências e melhor atender aos
assinantes, as permissionárias do Serviço MMDS de uma mesma área devem colocalizar suas
antenas transmissoras.
9.9.1.1 Para os fins desta Norma, colocalização é a instalação de uma antena transmissora no
mesmo local de outra, ou a uma distância de, no máximo, 50 metros.
9.9.1.2 No caso de instalação no mesmo ponto, cabe à permissionária que houver se instalado
primeiro oferecer essa possibilidade à segunda, mediante contrato, em termos e preços justos e
razoáveis.
9.9.1.3 No caso de utilização de grupos constituídos de canais adjacentes, além da necessidade
de colocalização das antenas transmissoras, deverão ser utilizadas as mesmas EIRPs em todas
as direções, as mesmas alturas de antena e a mesma polarização.
9.9.2 Uma das permissionárias envolvidas poderá solicitar ao Ministério das Comunicações,
dispensa de colocalização das antenas transmissoras, expondo as razões para isso.
9.9.2.1 Se o pedido de dispensa envolver canais adjacentes, conforme, abordado em 9.9.1.3,
deverá ser demonstrado o atendimento ao disposto no item 9.8.3.
9.9.2.2 O Ministério das Comunicações realizará consulta pública antes de decidir sobre a
aceitação da dispensa de colocalização.
9.10 REFORÇADORES DE SINAL
9.10.1 A permissionária poderá instalar, dentro de sua área de prestação do serviço, estações
reforçadoras, buscando otimizar a recepção do sinal dentro da referida área.
9.10.2 As estações reforçadoras de sinal deverão utilizar a mínima potência necessária para
atender aos critérios dos itens 9.10.2.1 e 9.10.2.2.
9.10.2.1 O valor de intensidade de campo da estação reforçadora de sinal, no limite da área de
prestação do serviço da estação principal, deverá ser igual ou inferior a 66 dB(µV/m), calculado
de acordo com o item 9.8.3.1.1, quando a estação reforçadora operar com a mesma polarização
do sistema principal.
9.10.2.2 O valor da intensidade de campo da estação reforçadora de sinal, no limite da área de
prestação do serviço da estação principal, não deverá ser superior a 46 dB(µV/m), calculado de
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acordo com o item 9.8.3.1.1, quando a estação reforçadora operar com polarização cruzada em
relação ao sistema principal.
9.10.2.2.1 Estações reforçadoras com níveis de sinal no limite da área de prestação do serviço
superiores aos estabelecidos no item 9.10.2.2, poderão ser autorizadas mediante apresentação
de estudo de viabilidade técnica. Em qualquer caso, não será autorizada a instalação de
estações reforçadoras de sinal que resultem em uma intensidade de campo superior a 66
dB(µV/m) no limite da área de prestação do serviço.
9.10.3 Todas as estações reforçadoras de sinal deverão ser cadastradas no Ministério das
Comunicações mediante apresentação do projeto de instalação, em formulário padronizado,
devidamente preenchido e assinado por profissional habilitado. O Ministério das Comunicações
fará publicar o referido formulário no Diário Oficial da União para conhecimento público.
9.10.4 Os canais a serem utilizados serão os mesmos da estação principal, porém, em princípio,
com polarização cruzada.
9.11 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DOS TRANSMISSORES
9.11.1 A tolerância de freqüência típica é de 500 Hz, não podendo, entretanto, ser superior a 1
kHz.
9.11.1.1 Poderá ser solicitada dispensa de aplicação dessa tolerância em regiões de pequena
demanda de Serviço MMDS, não ultrapassando, porém, a 5 kHz.
9.11.1.2 Caso a técnica de decalagem venha a se mostrar eficaz na faixa do Serviço MMDS, a
mesma só poderá ser aplicada quando os transmissores envolvidos satisfizerem a tolerância
mencionada
de
500 Hz.
9.11.2 A atenuação de emissões fora do canal de 6 MHz, com relação à potência de pico da
portadora de vídeo, deverá obedecer aos seguintes limites:
9.11.2.1 Nas extremidades do canal, a atenuação mínima deverá ser de 38 dB.
9.11.2.2 A partir das extremidades do canal, a atenuação deverá variar com um acréscimo
constante, até atingir 60 dB a 1 MHz abaixo da extremidade inferior e a 0,5 MHz acima da
extremidade superior.
9.11.2.3 Qualquer emissão em freqüências superiores ou inferiores aos limites indicados em
9.11.2.2 deverá estar atenuada de, pelo menos, 60 dB.
9.11.3 O nível da portadora de áudio deverá estar de 13 a 17 dB abaixo do nível da portadora de
vídeo.
9.12 Parâmetros ou critérios técnicos diferentes daqueles constantes da presente Norma podem
ser propostos e poderão ser aceitos pelo Ministério das Comunicações, desde que devidamente
comprovada a sua eficácia.
9.12.1 Neste caso, o Ministério das Comunicações realizará consulta pública antes de decidir
sobre a aceitação do pedido.
9.13 PROJETO DE INSTALAÇÃO
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9.13.1 O projeto de instalação do sistema do Serviço MMDS deverá ser elaborado por
profissional habilitado e deverá incluir o seguinte :
9.13.1.1 memória descritiva do sistema proposto, relacionando:
a) localidade e unidade da federação onde será instalado o sistema
b)

local de instalação da estação transmissora
- endereço
- coordenadas geográficas
- altitude (m)

c) freqüências de operação (canais)
d) transmissores
- fabricante
- modelo
- potência de saída (W)
- código de certificação
e) antena transmissora
-fabricante
- modelo
- ganho (dBi) (máximo, se for o caso)
- azimute de irradiação máxima, se for o caso
- polarização
altura física da estrutura de sustentação com relação à sua base (solo)
- altura do centro de irradiação da antena com relação à base da estrutura de
sustentação
- altitude da base da estrutura de sustentação (solo) com relação ao nível do mar
- nível médio do terreno em cada radial
- altura do centro de irradiação da antena sobre o nível médio do terreno para cada
radial
f) linha de transmissão
- fabricante
- modelo
- impedância característica
- atenuação (dB/100 m)
- comprimento
g) Sistema de recepção
Descrição dos elementos do sistema de recepção a ser utilizado no limite da área de
prestação do serviço e considerado para o dimensionamento do sistema:
- conversor (downconverter)
- fabricante
- modelo
- ganho
- figura de ruído
- antena receptora
- fabricante
- modelo
- ganho máximo em dBi
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h) EIRP máxima em dBW
- EIRP(máx.) = Ptx - Lo + Gtx(máx.)
onde :
Ptx = potência de saída do transmissor (dBW)
Lo = atenuação no sistema de transmissão em dB
Gtx(máx) = ganho máximo da antena transmissora em dBi
- EIRP máxima. em dBW, por radial
9.13.1.2 Determinação dos limites da área de prestação do serviço da estação, a partir da
expressão constante do item 9.6, para cada uma das radiais levantadas, ou seja, o contorno de
intensidade de campo de 66 dB(µV/m).
9.13.1.3 Avaliação da cobertura efetiva da área de prestação do serviço, levando em
consideração o relevo do terreno e o disposto no item 9.4.2.
9.13.1.4 Dimensionamento do sistema comprovando o atendimento aos requisitos estabelecidos
no item 9.7, para cada uma das radiais consideradas.
9.13.2 Deverão ser anexados ao projeto de instalação:
9.13.2.1 Os perfis correspondentes às radiais mencionadas em 9.13.1.3.
9.13.2.2 Os diagramas de irradiação horizontal e vertical da antena transmissora. O diagrama
horizontal da antena transmissora deverá indicar o Norte verdadeiro e o diagrama vertical deverá
indicar a inclinação, se for o caso.
9.13.2.3 Plantas ou cartas topográficas, em escala adequada, indicando a área de prestação do
serviço, o local da estação transmissora e as radiais utilizadas para o cálculo do nível médio do
terreno.
9.13.2.4 A declaração mencionada no item 6.2, letra b.
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10. TRANSFERÊNCIA E RENOVAÇÃO DA PERMISSÃO
10.1 A transferência da permissão ou a aquisição do controle societário da permissão somente
poderá ser efetuada após o início da operação comercial do Serviço, observadas as disposições
estabelecidas no Regulamento de Serviços Especiais.
10.2 Aplicam-se à renovação da permissão do Serviço, as disposições estabelecidas no
Regulamento de Serviços Especiais.
11. INFRAÇÕES E PENALIDADES
11.1 As penalidades por infração a dispositivos desta Norma e de outras complementares, do
Regulamento do STS, bem assim, a dispositivos legais pertinentes, são:
a) multa;
b) suspensão;
c) cassação;
d) caducidade.
11.2 As permissionárias são responsáveis administrativamente pelos atos praticados na
exploração do serviço por seus empregados, prepostos ou pessoas que concorram para a sua
exploração.
11.3 Nas infrações em que não se justificar a aplicação de pena, o infrator será advertido, sendo
a advertência tida como agravante na aplicação de penas por inobservância do mesmo ou de
outro dispositivo desta Norma ou de qualquer outro relativo ao Serviço, ou ainda, de dispositivos
legais pertinentes.
11.3.1 A advertência será considerada como agravante somente por um período de um ano a
partir da sua aplicação.
11.4 A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerando os seguintes
fatores:
a) gravidade da falta;
b) antecedentes da entidade faltosa;
c) reincidência específica.
11.4.1 Considera-se reincidência específica a repetição da falta no período decorrido entre o
recebimento da notificação e a tomada de decisão.
11.5. As infrações às disposições do Serviço são:
I Genericamente:
a) a inobservância aos preceitos estabelecidos na legislação de telecomunicações e aplicáveis
ao Serviço objeto desta Norma.
Pena: As previstas na legislação de telecomunicações.
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II Especificamente:
a) iniciar a execução do Serviço sem estar previamente licenciada, exceto no caso da situação
prevista no item 6.4 desta Norma;
b) não cumprir, em prazo estipulado, exigência feita pelo Ministério das Comunicações;
c) não instalar ou não fizer a devida manutenção nas antenas receptoras, conversores e
decodificadores associados ao serviço;
d) utilizar equipamentos em desobediência às normas de certificação aplicáveis;
e) proibir, por contrato ou qualquer outro meio, o assinante de ter o imóvel servido por outras
redes ou serviços de distribuição de sinais;
f) recusar acesso ao Serviço, em descumprimento ao disposto no item 8.1 desta Norma;
g) incorrer em abuso de preço,
deslealmente a competição;

tratamento discricionário ou práticas tendentes a eliminar

h) não apresentar, no prazo estabelecido no art. 42 do Regulamento de Serviços Especiais, os
documentos correspondentes às alterações efetivadas, para fins de registro pelo Ministério das
Comunicações;
i) interromper o serviço sem comunicar ao Ministério das Comunicações;
j) impedir, por qualquer forma, que o agente fiscalizador desempenhe sua missão;
k) instalar estações em locais diferentes dos autorizados ou modificar endereço para
correspondência sem avisar ao Ministério das Comunicações;
l) modificar, sem autorização do Ministério das Comunicações; características técnicas do
sistema do Serviço ou dos equipamentos, em descumprimento ao disposto no item 6.6 desta
Norma;
m) causar interferência;
n) não tornar disponível ao assinante dispositivo que permita o bloqueio à livre recepção de
determinados canais em descumprimento ao disposto no item 7.4 desta Norma;
o) não der o devido abatimento nos preços pelas interrupções de funcionamento, de acordo com
o que preceituam as alíneas “ d” e “ e” do item 8.2 desta Norma;
p) executar serviço para o qual não está autorizado.
Pena: Multa.
q) permitir por negligência, ou imperícia que as instalações possam criar situação de perigo de
vida;
Pena: Suspensão.
r) reincidir na prática de infração anteriormente punida com pena de suspensão ou não corrigir,
no prazo estabelecido, as irregularidades que motivaram a aplicação da pena de suspensão;
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s) interromper o Serviço por período superior a trinta dias sem que tenha obtido autorização do
Ministério das Comunicações;
t) descumprir o disposto no item 5.1.1 desta Norma;
Pena: Cassação.
t) perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada execução
do Serviço;
u) descumprir cláusulas do contrato de permissão;
v) transferir a permissão ou controle societário da entidade sem a prévia anuência do Ministério
das Comunicações;
Pena: Caducidade.
11.6 Nos casos previstos nos itens 11.5 “ m” e “q”, quando cabível, poderá ser determinada a
interrupção do Serviço pelo Ministério das Comunicações, que será mantida até a remoção de
suas causas.
11.7 A pena de multa poderá ser aplicada por infração de qualquer dispositivo legal, isolada ou
conjuntamente, com outras sanções especiais estatuídas nesta Norma.
11.8 Antes de decidir sobre a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, o Ministério das
Comunicações notificará a permissionária para exercer o direito de defesa, no prazo de cinco
dias úteis, contado do recebimento da notificação.
12. RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
12.1 Da aplicação de qualquer penalidade cabe pedido de reconsideração à autoridade que a
tenha aplicado, seguido de recurso à autoridade imediatamente superior.
12.2 O pedido de reconsideração ou o recurso deve ser apresentado no prazo de trinta dias
corridos, contado da notificação feita à permissionária, sendo que o de reconsideração deverá
ser acompanhado do comprovante de recolhimento da multa, quando for o caso, que será
devolvida, em trinta dias, ocorrendo o acatamento do pedido pela autoridade competente para a
decisão.

REGULAMENTO DO SERVIÇO ESPECIAL DE TELEVISÃO POR ASSINATURA TVA

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º O Serviço Especial de Televisão por Assinatura(TVA) obedecerá aos preceitos
da legislação de telecomunicações, aos deste Regulamento e às normas que vierem a ser
baixadas pelo Ministério das Comunicações.
Parágrafo único. Aplicam-se, no que couberem, ao Serviço Especial de Televisão por
Assinatura – TVA, as disposições do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n.º 52.795, de 31 de outubro de 1963, e suas alterações.
Art. 2.º O Serviço Especial de Televisão por Assinatura(TVA) é o serviço de
telecomunicações, destinado a distribuir sons e imagens a assinantes, por sinais codificados,
mediante utilização de canais de espectro radioelétrico, permitida, a critério do poder
concedente, a utilização parcial sem codificação.
Parágrafo único. Não constitui TVA o encaminhamento de sinais codificados às suas
estações repetidoras ou retransmissoras, por parte de concessionárias de serviços de
radiodifusão de sons e imagens.
Art. 3.º Para os efeitos deste Regulamento, são adotadas as seguintes definições :
I – área de prestação de serviço é a área geográfica definida no ato de outorga de
exploração do serviço;
II – assinante é a pessoa que adquire o direito à recepção dos sinais do TVA;
III – assinatura é o contrato oneroso de prestação do serviço, celebrado entre o
assinante, individual ou coletivamente considerado, e a entidade exploradora do TVA;
IV – assinatura parcial é o contrato oneroso de prestação de serviço básico, excluídos
eventos especificados no contrato, celebrado entre o assinante, individual ou coletivamente
considerado, e a entidade exploradora do TVA;
V – preço é a remuneração que os assinantes pagam pela cessão de uso e manutenção
do decodificador, pela prestação do serviço ou em cada evento transmitido.

HABILITAÇÃO X EXPLORAÇÃO
Art. 4.º Podem habilitar-se à exploração do TVA:
I - as pessoas Jurídicas, de direito público interno;
II – as entidades da Administração Pública ni direta, que tenham por finalidade a
exploração de serviço especial de telecomunicações, exceto as sociedades de economia mista;
III – as fundações não governamentais, constituídas e com sede e foro no País,
instituídas e mantidas por brasileiros ou por pessoas jurídicas que preencham os requisitos para
exploração do TVA;
IV – as companhias nacionais, com ações exclusivamente nominativas, ou as
sociedades por cotas de responsabilidade limitada, desde que as ações ou cotas sejam
subscritas, exclusivamente, por brasileiros.

Parágrafo único. A exploração do TVA pelas pessoas referidas nos itens I e II deste
artigo limitar-se-á à correspondente área territorial e será feita sob o regime de autorização.
Art. 5.º As entidades pretendentes à execução do TVA deverão obedecer aos seguintes
princípios gerais :
I – não podem ter como sócios ou acionistas :
a) as pessoas jurídicas, salvo os partidos políticos ou a União :
b) as pessoas naturais que estejam incapacitadas para a prática de atos da vida civil ou
sob efeito de sentença condenatória criminal;
II – o diretor, administrador, gerente, sócio com poder de administração, procurador ou
responsável, a qualquer título, pela orientação intelectual e administrativa, deve preencher,
além dos requisitos comuns aos sócios, mais os seguintes :
a) ser brasileiro nato :
b) não ter prerrogativa de foro especial.
Art. 6.º Compete à União, privativamente, por intermédio do órgão fiscalizador do
Ministério das Comunicações, a fiscalização do TVA em tudo o que disser respeito à
observância das leis, regulamentos e outras normas em vigor no País, e às obrigações
decorrentes da outorga.
§ 1.º A fiscalização será exercida pelo Departamento Nacional . de Telecomunicações DENTEL.
. § 2.º A outorga para a exploração do TVA não dispensa seu beneficiário do
cumprimento das normas de engenharia relativas à instalação de equipamentos de transmissão
e recepção, determinadas por posturas municipais ou estaduais e demais obrigações legais.
Art. 7.º Nas localidades das estações geradoras e repetidoras, a exploradora deverá
instalar pelo menos um terminal equipado para recepção, destinado a fiscalização.
Parágrafo único. A instalação do terminal e seu uso para fins de fiscalização não
acarretarão ônus para o poder concedente.
CONDIÇÕES INICI AIS PARA A OUTORGA
Art. 8.º O início do processamento da outorga para a exploração do TVA dar-se-á:
I - por iniciativa do Ministério das Comunicações;
II - o requerimento da entidade interessada, dirigido ao Ministério das Comunicações,
em que demonstre a viabilidade . técnica e a viabilidade econômica do projeto.
§ 1.º - O Ministério das Comunicações não elaborará estudos técnicos para exploração
do TVA de interesse das entidades pretendentes, limitando-se a julgar aqueles que lhe forem
apresentados.
§ 2.º - A entidade interessada, em seu requerimento, deverá indicar as localidades das
instalações pretendidas, a área de prestação do TVA e os meios técnicos a serem utilizados
para a sua execução.
Art. 9.º. O pedido apresentado será examinado pelo Ministério das Comunicações que,
reconhecendo a conveniência e a oportunidade de implantação do serviço proposto, convidará

os interessados, por edital, quando for o caso, a apresentarem suas propostas.
§ 1.º o edital será publicado no Diário Oficial da União com antecedência de 45 dias da
data marcada para o início do prazo de 15 dias, durante os quais serão recebidas propostas.
§ 2.º Do edital constarão a localidade das estações geradoras e repetidoras, a área de
prestação de serviço, seu prazo de execução, os meios técnicos a serem utilizados, o horário de
funcionamento e outros dados julgados pertinentes.
§ 3.º A outorga para a exploração do TVA a pessoas jurídicas de direito público
interno, empresas públicas e fundações governamentais poderá dar-se independentemente da
publicação do edital, ficando estas, entretanto, obrigadas a apresentar a documentação prevista
neste Regulamento, no que couber.
DAS PROPOSTAS
Art. 10. Publicado o edital convidando os interessados exploração do TVA, os
pretendentes deverão, no prazo estabelecido, apresentar proposta ao Ministério das
Comunicações, instruída com os seguintes documentos:
I - relativos às entidades:
a) certidão de registro na repartição competente, contendo inteiro e atualizado teor do
ato constitutivo;
b) prova de quitação da contribuição sindical, exceto no caso de entidades constituídas
para se habilitarem ao edital;
c) demonstração de capacidade financeira, inclusive quanto disponibilidade para a
instalação da estação, de acordo com norma especifica do Ministério das Comunicações;
II- relativos aos sócios:
a) prova de nacionalidade brasileira;
b) ficha de informação cadastrais conforme modelo padronizado pelo Ministério das
Comunicações;
III - relativos aos diretores ou sócios-gerentes da entidade:
a) prova de que são brasileiros natos;
b) certidão de quitação com a justiça Eleitoral;
c) declaração única, assinada por todos os dirigentes, de
que não estão no exercício de mandato eletivo que assegure imunidade parlamentar,
nem exercem cargos dos quais decorra foro especial;
d) ficha de informações cadastrais, conforme modelo padronizado pelo Ministério das
Comunicações.
Art. 11. A proposta deverá indicar os equipamentos e os meios técnicos a serem
utilizados.
Parágrafo único. Enquanto não estiverem estabelecidas normas técnicas especificas,
deverá ser anexado memorial descritivo indicando o processo de codificação a ser usado na
transmissão quando for o caso.
Art. 12. Dos estatutos ou contratos sociais apresentados deverão constar cláusulas:

I - vedando que as ações ou cotas representativas do capital social sejam alienadas a
pessoas naturais estrangeiras ou a pessoas jurídicas;
II - proibindo que essas ações ou cotas sejam dadas em caução às pessoas referidas no
item I;
III - declarando que as alterações contratuais ou estatutárias, bem assim as
transferências de ações, dependem de prévia autorização do Ministério das Comunicações.
OUTORGA
Art. 13. Findo o prazo do edital, o órgão competente do Ministério das Comunicações
verificará quais propostas satisfazem seus requisitos, indicando-as ao Ministério das
Comunicações.
Art. 14. O Ministério das Comunicações, considerando as propostas dos pretendentes
habilitados:
I - opinará sobre a conveniência de outorga concessão ou autorização a mais de uma
proponente para explorar serviço dentro de mesma área;
II - submetera as propostas dos pretendentes habilitados à decisão do Presidente da
Republica.
Art. 15. A outorga de concessão ou autorização para o TVA será deferida por decreto,
sem direito de exclusividade.
(1) Art. 16. As entidades que já realizem serviços enquadráveis na definição do art. 2.º,
ficam sujeitas às disposições deste Regulamento, com preferência de outorga.
Art. 17. O prazo da concessão para exploração do TVA será de até quinze anos e
poderá ser renovado por iguais períodos.
Art. 18. Do ato de outorga para exploração do TVA deverão constar a denominação
social da entidade outorgada, o prazo de outorga, o nome do serviço, a localidade da estação
geradora, a área de prestação do serviço e o canal a ser utilizado, além de qualquer outra
característica que o Ministério das Comunicações julgue conveniente.
Art.19. As entidades exploradoras do TVA deverão atender às seguintes condições
mínimas:
I - obrigação de executar o serviço de conformidade com o ato de autorização ou
contrato de concessão;
II - submissão à fiscalização do Ministério das Comunicações, obrigando-se a fornecer
os elementos solicitados para esse fim;
III - respeito aos direitos dos assinantes, conforme o disposto neste Regulamento;
IV - observância dos prazos relativos a instalação e ao início da execução do serviço;
V - intransferibilidade da autorização ou concessão sem prévio assentimento do
Presidente da República;
VI - proibição de efetuar alteração estatutária ou contratual e transferência de ações e
de dar exercício a novos diretores sem a prévia anuência do Ministério das Comunicações;
VII - obrigações de submeter à prévia aprovação do Ministério das Comunicações e
procurador a quem sejam outorgados poderes de administração e gerência;

VIII - obrigação, de atender a todos os pretendentes ao serviço, localizados na área de
prestação de serviço definida no ato de outorga, salvo motivo de ordem técnica comprovável
perante o Ministério das Comunicações.
AREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Art.20. A área de prestação de serviço poderá ser reduzida ou expedida, a pedido
fundamentado do interessado e a critério motivado do Ministério das Comunicações.
INSTALAÇÃO DO SERVIÇO
Art. 21. A partir da data de publicação do ato de outorga a entidade deverá submeter à
aprovação do Ministério das Comunicações, no prazo de 180 dias, o projeto das instalações das
estações geradoras e repetidoras.
Parágrafo único. Caso o projeto seja apresentado incompleto ou de forma incorreta, a
entidade terá o prazo de 90 dias, a contar da data da intimação, para sanar as falhas ou suprir as
faltas verificadas.
Art. 22. A entidade devera iniciar a execução do serviço no prazo máximo de dois anos,
a partir da data de publicação do ato que aprovar o projeto de instalação.
Art. 23. Os prazos a que se referem o art. 21, inclusive parágrafo único, e o art. 22
poderão ser prorrogados a critério do Ministério das Comunicações, em despacho motivado.
Art. 24. Dentro do prazo que lhe é concedido para iniciar a execução do serviço, a
entidade deverá solicitar vistoria de suas instalações ao Ministério das Comunicações.
Art. 25. Recebido o pedido, a autoridade procederá à vistoria dentro do prazo de trinta
dias.
Art. 26. Caso as instalações não correspondam às especificações aprovadas, ou não
atendam as demais exigências legais, a entidade deverá realizar as correções julgadas
necessárias dentro do prazo a ser fixado, em cada caso, pelo Ministério das Comunicações.
Art. 27. Após o término das instalações, as entidades poderão solicitar ao Ministério
das Comunicações autorização para iniciar irradiações experimentais com a finalidade de testálas.
§ 1.º Para os testes de campo nas irradiações experimentais, a entidade exploradora
poderá instalar aparelhos em locais situados na área de prestação de serviço, respeitado o
disposto no art. 7.º e no parágrafo único do art. 28 deste Regulamento.
§ 2.º O prazo das irradiações experimentais será de 90 dias, prorrogável uma única vez
e por igual período, a critério do Ministério das Comunicações, considerando o limite máximo
previsto no art. 22.
§ 3.º - Durante o período das irradiações experimentais não será admitido qualquer tipo
de publicidade, ainda que gratuita.
Art. 28. Verificado em vistoria que as instalações correspondem as especificações,
aprovadas e que foram atendidas as demais exigências legais, o Ministério das Comunicações
expedirá a licença de funcionamento da estação, fornecendo-lhe, nessa oportunidade, o

indicativo de chamada.
Parágrafo único. Dada a licença de funcionamento, a entidade poderá iniciar a cobrança
das assinaturas e exploração do serviço.
FUNCIONAMENTO
Art. 29. As entidades executantes do TVA não poderão modificar qualquer das
características técnicas aprovadas sem prévia autorização do Ministério das Comunicações.
Art. 30. Verificada a inobservância do disposto no art. 29, a execução do serviço será
interrompida, "ad referendum" do Ministro das Comunicações, pelo prazo necessário à
correção da irregularidade ou à aprovação da modificação introduzida, sem prejuízo das
sanções previstas neste Regulamento.
Art. 31. Positivando-se interferência prejudicial em serviço de telecomunicações
outorgado, conforme definido em norma própria, a entidade exploradora de TVA será obrigada
a interromper, imediatamente, a execução do serviço, até a remoção da causa da interferência,
em prazo fixado pelo Ministério das Comunicações.
Art. 32. As interrupções do serviço, por período superior a 24 horas consecutivas,
deverão ser justificadas, dentro do prazo de 72 horas, perante o Ministério das Comunicações.
Art. 33. Caso ocorra interrupção por período superior a 30 dias consecutivos, salvo
motivo de força maior devidamente comprovado e reconhecido pelo Ministério das
Comunicações, a outorga será cassada, sem que assista à entidade direito a qualquer
indenização.
Art. 34. Durante o horário de funcionamento da estação, as entidades executantes
deverão manter, sempre presente, serviço técnico devidamente habilitado a prestar assistência à
fiscalização do Ministério das Comunicaç3es.
EXPRESSÃO DO PENSAMENTO
Art. 35. Os programas de informações e de opiniões transmitidos são livres e sem
sujeição a qualquer espécie de censura.
Parágrafo único. Compreendem-se como programas de informações e opiniões as
reportagens, os noticiosos, as entrevistas, os debates, os editoriais e outros da mesma natureza
.
Art. 36. O abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento será punido
na forma da legislação em vigor.
Art. 37. A autoridade que impedir ou embaraçar a liberdade da manifestação do
pensamento, bem como de divulgação de informação no TVA, fora dos casos previstos em lei,
responderá pelo ato.
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Art. 38. Toda irradiação será gravada e mantida em arquivo durante as 72 horas
subseqüentes ao encerramento das transmissões diárias.
Art. 39. Os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados por
seus responsáveis, deverão ser mantidos 1 em arquivo durante 30 dias depois de transmitidos.
Também os programas de debates, entrevistas, pronunciamentos e outros de uma natureza não
registrados em textos, deverão ter a parte sonora gravada e mantida em arquivo pelo mesmo
período.
Art. 40. É admitida a inserção publicitária na programação do TVA.
ASSINANTE DO SERVIÇO
Art. 41. O acesso ao serviço mediante assinatura é assegurado a todos quantos se
encontrem dentro de sua área de prestação, desde que tecnicamente possível.
Art. 42. São direitos mínimos do assinante:
I - conhecer e ter cumpridas as obrigações assumidas, a seu favor, pela entidade
exploradora, perante o poder concedente;
II - conhecer previamente a programação, com indicação das restrições da censura,
inclusive a carga de inserção publicitária;
III - a instalação e a manutenção, sob responsabilidade da entidade exploradora do
serviço, dos decodificadores;
IV - abatimento nos preços pelas interrupções, à razão de 1/30 (um tinta avos) por dia
completo;
V - a continuidade do serviço pelo prazo contratual;
VI - abatimento nos preços por defeitos nos decodificadores, sempre que a reparação
tardar mais de 72 horas de comunicação, computados na razão de 1/30 (um trinta avos) por dia.
Art. 43. São obrigações do assinante as que lhes forem assinaladas no contrato de
prestação de serviço.
TRANSFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO OU DA CONCESSÃO
Art. 44. As autoriz ações poderão ser transferidas diretamente, e as concessões, direta ou
indiretamente.
§ 1.º - A transferência direta dá-se quando ocorre de uma pessoa jurídica para outra.
§ 2.º - A transferência indireta dá-se quando é transferida a maioria das cotas ou ações
representativas do capital social.
Art. 45. A transferência da autorização ou da concessão depende de prévia e expressa
anuência do Presidente da República.
Art. 46. Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, não será autorizada a
transferência de concessão antes de decorrido o prazo de cinco anos, contado da data da
expedição da licença de funcionamento.

TAXAS, PREÇOS E TARIFAS
Art. 47. exploração do TVA está sujeita ao pagamento das taxas de fiscalização nas
condições previstas em lei.
Art. 48. O TVA é remunerado por preços, que poderão ser diferenciados em assinaturas
individuais e coletivas.
Art. 49. O uso pela entidade outorgada de meios da rede pública de telecomunicações
para prestação do TVA será feito mediante pagamento de tarifas aprovadas pelo Ministério das
Comunicações.
Brasília, 23 de fevereiro de 1988.

