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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES PUBLICA REGRAS PARA LEILÃO 5G

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou, em 03 de
fevereiro de 2020, portaria contendo as diretrizes para leilão da quinta geração de telefonia móvel
(5G), a Portaria nº 418.

Esta Portaria estabelece diretrizes para as licitações das faixas de radiofrequências de 700 MHz,
2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz e, ainda, define os critérios para a proteção dos usuários que recebem
sinais de TV aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na Banda C satelital, adjacente à
faixa de 3,5 GHz.

Além disso, exige que a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel defina os critérios
técnicos de operação do novo serviço de telefonia na faixa de 3,5 GHz sem prejudicar o sinal da TV
aberta oferecido por meio de antenas parabólicas na Banda C (via satélite).

A Anatel também será responsável por estabelecer medidas de melhor eficiência técnica e
econômica para solucionar as interferências prejudiciais identificadas sobre serviços fixos por
satélite em operação na Banda C, devendo considerar formas de assegurar a recepção do sinal de
televisão aberta e gratuita pela população a ser efetivamente afetada.

A Agência deverá estimar os custos das medidas necessárias das eventuais interferências. Essa
estimativa poderá ser realizada por meio de uma entidade criada para esse fim específico, de tal
forma a permitir a gestão isonômica e não discriminatória dos recursos e da solução. Caberá às
empresas vencedoras do certame para a faixa de 3,5 GHz arcar com o ressarcimento de tais
custos e, se houver sobra de recurso ao final da implementação das medidas, o saldo
remanescente deverá ser aplicado na ampliação de rede de cobertura dos serviços de
telecomunicações.

Com esta portaria, o MCTIC abre o caminho necessário para os trâmites da licitação e
possibilita que o leilão da quinta geração de telefonia móvel ocorra ainda neste ano. A Anatel
deverá aprovar o Edital esta semana, e a publicação de Consulta Pública das regras do Edital é
esperada ainda em fevereiro.

O Cescon Barrieu tem uma equipe multidisciplinar que acompanha as questões jurídicas e
regulatórias relativas à tecnologia 5G, e está à disposição para esclarecer quaisquer aspectos
relacionados a este tema.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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