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CONSULTA PÚBLICA Nº 64, DE 18 DE JULHO DE 2003

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do
Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de
abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea “e” do Regimento Interno
aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada
no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 16 de
julho de 2003,
Adota a seguinte Consulta Pública e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicação:
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução, que
aprova as Normas Técnicas para a coleta, o processamento e a infusão de células progenitoras hematopoéticas.
Art. 2º Informar que a proposta do Regulamento Técnico
estará disponível, na íntegra, durante o período de consulta no endereço eletrônico www.anvisa.gov.br e que as sugestões deverão ser
encaminhadas por escrito para o seguinte endereço: Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, SEPN 515, Bloco “B” Ed. Ômega, Asa Norte,
Brasília - DF, CEP 70.770.502 ou Fax: (61) 448-1052 ou E-mail:
uvsto.sangue@anvisa.gov.br.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art 1º a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reunirá o grupo técnico de trabalho
responsável pela elaboração da proposta, para a apreciação das críticas e dúvidas recebidas e adequação do texto, que contemple as
contribuições recebidas, visando a consolidação do texto final.
CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

Ministério das Comunicações

.

GABINETE DO MINISTRO
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DESPACHOS DO MINISTRO
Em 17 de julho de 2003
Processo nº 53690.001132/98. Adoto o Parecer CONJUR/MC nº 118/2003. Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Encaminhe-se o processo à Secretaria de Serviços de Comunicação
Eletrônica, a fim de dar ciência à Televisão Centro América Ltda. da
decisão proferida no recurso impetrado perante o Ministério das Comunicações.

1
Art. 2º Determinar que os artigos do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações recebam nova numeração, a partir do
artigo incluído, seqüencialmente, sem prejuízo do teor do texto vigente dos demais dispositivos.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho
ANEXO
Alteração do Regulamento de Serviços de Telecomunicações
INCLUIR:
Art 27 A prestadora de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, quando solicitada, deve:
I - fornecer e assegurar a atualização de informações das
bases de dados cadastrais de todos os seus assinantes ou usuários às
prestadoras de serviços de interesse coletivo com as quais possua
interconexão de redes, em condições isonômicas, justas e razoáveis,
para fins de faturamento e cumprimento de obrigações impostas pela
regulamentação;
II - prestar serviços de faturamento, cobrança, atendimento
dos serviços de cobrança e arrecadação às prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo com as quais possua acordo
para fruição de tráfego, em condições isonômicas, justas e razoáveis.
§ 1º As obrigações previstas nos incisos I e II deste artigo
devem ser implementadas em até 30 (trinta) dias, contados da data de
solicitação, independente da conclusão de negociações entre as prestadoras, ou de eventuais pedidos de resolução de conflitos submetidos
à Anatel.
§ 2º Para fins de cumprimento da obrigação prevista no
inciso I deste artigo, será admitida a implementação conjunta de base
cadastral centralizada.
§ 3º As prestadoras envolvidas nas obrigações previstas nos
incisos I e II deste artigo devem observar as disposições sobre sigilo
previstas no art. 3º da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997.
§ 4º No caso de descumprimento do disposto neste artigo, a
Anatel determinará as condições e o prazo de atendimento da solicitação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.
(Of. El. nº 257/2003-GPR)
RESOLUÇÃO Nº 344, DE 18 DE JULHO DE 2003
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Processo nº 53720.000249/99. Em conformidade com o Parecer CONJUR/MC nº 166/2003. Concedo à Rede Novo Estado de
Rádio e Televisão Ltda., permissionária dos serviços especiais de
repetição e de retransmissão simultânea de televisão, na cidade de
Ananindeua, Estado do Pará, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a
partir da publicação deste despacho, para instalar em definitivo sua
estação.
MIRO TEIXEIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO Nº 343, DE 17 DE JULHO DE 2003
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Aprova alteração do Regulamento de Serviços de Telecomunicações com a inclusão
de artigo esclarecendo quanto ao fornecimento e atualização de informações de dados cadastrais de assinantes e os serviços
de faturamento, cobrança, atendimento dos
serviços de cobrança e arrecadação a prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo.
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 o dever do Poder Público de adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços,
incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis
com a exigência dos usuários, em consonância com o disposto no
inciso III do art.2º da Lei n.º 9.472/97,
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública n.º 453, de 16 de maio de 2003, publicada no
Diário Oficial de 16 de maio de 2003,
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º
261, realizada em 9 de julho de 2003, resolve:
Art.1º Alterar a redação do Regulamento de Serviços de
Telecomunicações, aprovado pela Resolução n.º 73, de 25 de setembro de 1998, e atualizado com as alterações introduzidas pela
Resolução n.º 234, de 6 de setembro de 2000, com inclusão de artigo,
na forma do anexo a esta Resolução.

Aprova o Regulamento de Aplicação de
Sanções Administrativas.
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 pelo art. 35 do Regulamento da Agência, aprovado pelo
Decreto n.º 2.338, de 17 de outubro do 1997,
CONSIDERANDO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública n.º 277, de 10 de janeiro de 2001, publicada
no Diário Oficial da União do dia 12 de janeiro de 2001;
CONSIDERANDO que o que dispõe a Lei n.º 9.472, de
1997, em particular o Capítulo I do seu Título VI que atribui competência à Anatel e estabelece condições para a regulamentação e
aplicação de sanções administrativas;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião n.º
262, realizada em 16 de julho de 2003, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento de Aplicação de Sanções
Administrativas, na forma do anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho
ANEXO
REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I
Do objetivo
Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer parâmetros e critérios para aplicação de sanções administrativas por
infrações referentes às Leis aplicáveis ao setor de telecomunicações,
aos regulamentos ou demais normas pertinentes, bem como em conseqüência da inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de
concessão ou dos atos e termos de permissão e de autorização de
serviço ou dos atos de autorização de uso de radiofreqüência, observados os princípios constitucionais e legais.
Parágrafo único. Sujeitam-se às disposições deste Regulamento os serviços de radiodifusão, no que tange aos aspectos técnicos, o direito de exploração de satélite e o uso de radiofreqüência,
no que couber.
Capítulo II
Das definições
Art. 2º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes
definições:
I - Advertência: sanção disciplinar aplicada por inobservância de obrigação que não justifique imposição de pena mais grave.

Nº 138, segunda-feira, 21 de julho de 2003
II - Antecedente: registro de sanção anteriormente imposta,
publicada no Diário Oficial da União (DOU), precedente no tempo
em prazo não superior a cinco anos, à data de notificação da instauração do Procedimento para Apuração de Descumprimento de
Obrigações (PADO).
III - Caducidade e cassação: sanções que determinam a extinção da concessão, da permissão ou da autorização de serviço, da
autorização de uso de radiofreqüência ou de direito de exploração de
satélite, nos casos previstos em Lei.
IV - Infrator: pessoa natural ou jurídica que infringe as Leis,
os regulamentos ou as demais normas aplicáveis aos serviços de
telecomunicações, bem como não observa os deveres decorrentes dos
contratos de concessão ou dos atos e termos de permissão e de
autorização de serviço ou dos atos de autorização de uso de radiofreqüência, dos atos e termos de direito de exploração de satélite e
dos atos de outorga para exploração dos serviços de radiodifusão, no
que tange aos seus aspectos técnicos.
V - Multa: sanção pecuniária imposta a pessoa natural ou
jurídica, em decorrência de desrespeito a dispositivo das Leis aplicáveis ao setor de telecomunicações, dos regulamentos ou das demais
normas pertinentes, bem como em decorrência da inobservância dos
deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos e termos
de permissão e de autorização de serviço ou dos atos de autorização
de uso de radiofreqüência, dos atos e termos de direito de exploração
de satélite e dos atos de outorga para exploração dos serviços de
radiodifusão, no que tange aos aspectos técnicos.
VI - Reincidência específica: repetição de falta de igual natureza, independente da gradação, com a correspondente notificação
de instauração do PADO ocorrendo no decorrer do período de dois
anos contados a partir da data de publicação no DOU do ato de
imposição de sanção anteriormente aplicada.
VII - Suspensão temporária: sanção imposta às autorizadas
de serviço ou de uso de radiofreqüência em caso de infração grave,
cujas circunstâncias não justifiquem a aplicação de caducidade.
Capítulo III
Dos Parâmetros e Critérios
Art. 3º Para efeitos deste Regulamento, os serviços e meios
de telecomunicações prestados no País estão classificados em grupos
conforme disposto no Anexo consoante os seguintes critérios:
I - a modalidade de serviço;
II - a abrangência dos interesses a que atendem;
III - o número de usuários do serviço; e
IV - o regime jurídico de sua prestação.
Art. 4º A infração às Leis, aos regulamentos ou às demais
normas aplicáveis aos serviços de telecomunicações, bem como a
inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou
dos atos e termos de permissão e de autorização de serviço ou dos
atos de autorização de uso de radiofreqüência, dos atos e termos de
direito de exploração de satélite e dos atos de outorga para exploração
dos serviços de radiodifusão, no que tange aos seus aspectos técnicos,
sujeita os infratores às seguintes sanções, sem prejuízo daquelas de
natureza civil e penal, inclusive a prevista pelo art. 183 da Lei n.º
9.472, de 16 de julho de 1997:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária;
IV - caducidade;
V - declaração de inidoneidade; e
VI - cassação.
§ 1º A sanção indicada no inciso VI deste artigo refere-se ao
Serviço de TV a Cabo, regido pela Lei n.º 8.977, de 6 de janeiro de
1995.
§ 2º A apuração da infração à ordem econômica deve seguir
procedimento próprio, cabendo a decisão final ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Seção I
Dos Parâmetros e Critérios Gerais
Art. 5º As sanções devem ser aplicadas mediante decisão
fundamentada da Anatel, assegurando o direito à ampla defesa e ao
devido processo legal, nos termos da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e do Regimento Interno da Agência.
Art. 6º Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também
devem ser punidos com a sanção de multa seus administradores ou
controladores, quando tiverem agido de má-fé.
§ 1º Considera-se má-fé, dentre outros comportamentos caracterizados por fraude ou dolo:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de leis,
regulamentos, contratos, termos e atos aplicáveis ou fatos incontroversos;
II - opor resistência injustificada ao andamento de processo,
à fiscalização ou à execução de decisão da Anatel;
III - agir de modo temerário;
IV - provocar incidentes infundados; e
V - interpor recurso ou pedido de reconsideração manifestamente protelatório.
§ 2º A multa prevista no caput deve ser proporcional à
aplicada à pessoa jurídica.
§ 3º A apuração da presumível infração deve ser realizada
em autos apartados, apensados ao processo principal, instaurado em
desfavor da pessoa jurídica.
Art. 7º Na aplicação das sanções e na fixação das multas,
devem ser consideradas as seguintes circunstâncias:
I - a natureza e a gravidade da infração;
II - os danos resultantes da infração para o serviço e para os
usuários;
III - a vantagem auferida em virtude da infração;

