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Desafios para ampliação de infraestrutura e 
serviços de telecomunicações
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Evolução móvel

Thomas Schwengler. University of Colorado Boulder. 2016.

Herbert Wolverson. WISPTools. 2015.
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Evolução móvel

• Uso de frequências mais 
altas e necessidade de 
maior banda por usuário 
levam a uma redução do 
tamanho das células

• RAN sharing e 
compartilhamento de 
estruturas irradiantes

• Avanço industrial
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Complexidade institucional
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Complexidade institucional

Necessidade de compatibilizar três 
interesses distintos

Prestação adequada
de serviços de 

telecomunicações a 
custos não proibitivos

Proteção 
contra os 
efeitos da 

radiação não 
ionizante

Proteção à 
paisagem

urbana

Compreensão do quadro jurídico-
político
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Complexidade institucional

Competência concorrente
• União estabelece normas gerais
• Estados complementam

Competência concorrente
• União estabelece normas gerais
• Estados complementam

Competência privativa
da União

Competência do 
Município

Competência concorrente
• União estabelece normas gerais
• Estados complementam



8

Complexidade institucional
Estado de São Paulo (Lei nº 10.995/2001)

“Art. 4º. O ponto de emissão de radiação da antena transmissora

deverá estar, no mínimo, a 30 (trinta) metros de distância da divisa

do imóvel onde estiver instalada”

“Art. 5º. A base de sustentação de qualquer antena transmissora

deverá estar, no mínimo, a 15 (quinze) metros de distância das

divisas do local em que estiver instalada, observando-se o

disposto no artigo anterior”

Piracicaba – SP (Lei municipal nº 5.608/2005)

“Art. 4º. A empresa responsável pela instalação das torres de

telefonia celular, deverá estabelecer uma distância mínima de 100

(cem) metros entre o local de instalação e as residências já

existentes.”

Belo Horizonte – MG (Lei municipal nº 8.201/2001)

“Art. 5º. Visando à proteção da paisagem urbana, para concessão

do licenciamento ambiental, serão observados os seguintes

parâmetros de distanciamento mínimo: (...) II - 30m (trinta metros)

a partir do ponto de emissão de radiação, na direção de maior

ganho da antena, de qualquer ponto de edificação existente em

imóveis vizinhos que se destinem à permanência de pessoas,

salvo nos casos de utilização de microcélulas”

Estado da Bahia (Portaria CRA nº 4773, de 5 de outubro de 2004)

“6.1. As Estações Rádio-Base (ERBs) e equipamentos de Telefonia

sem fio a serem implantados, ficam sujeitos as licenças de

Localização, Implantação e Operação, aprovadas pelo CEPRAM, ou

as Licenças Simplificadas expedidas pelo CRA, de acordo com o

previsto nesta Norma.”

Porto Alegre – RS (Decreto municipal nº 13.927/2002)

“Art. 1º O procedimento para o licenciamento, no âmbito municipal,

das Estações de Rádio Base e equipamentos afins (...) será

precedido de análise urbanística e de edificação, bem como de

análise ambiental, observando os seguintes passos: I - Estudo de

Viabilidade Urbanística - EVU; II - Licença Ambiental Prévia; III -

Licença de Edificação; IV - Licença Ambiental de Instalação; V -

Vistoria de Edificação; VI - Licença Ambiental de Operação.”

Curitiba – PR (Lei municipal nº 11.535/2005)

“Art. 10. Os aspectos ambientais serão avaliados pela Secretaria

Municipal do Meio Ambiente, que expedirá os seguintes documentos

de natureza obrigatória: I - Autorização Ambiental para Execução de

Obras, com vistas à aprovação do projeto de instalação; e II -

Autorização Ambiental de Funcionamento, com vista à expedição da

licença de operação.”
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Lei nº 13.116/2015

• Harmonização da legislação sobre instalação de 
infraestrutura de telecomunicações no Brasil
• Padronização de processos de licenciamento
• Guichê único
• Prazo máximo para resposta
• Licenciamento ambiental simplificado
• Dispensa de licenciamento para pequeno porte

• Tratamento isonômico em relação ao direito de 
passagem
• Jurisprudência do STF e do STJ
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Lei nº 13.116/2015

• Esclarecimento de competências
• Anatel

• Controle de RNI
• Conama

• Processo de licenciamento 
ambiental simplificado

• Município
• Garantia de proteção ao 

patrimônio histórico, cultural e 
natural local

• Ordenamento urbano de áreas 
públicas http://www.anatel.gov.br/dados/medicoes-de-campo-eletromagnetico
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Lei nº 13.116/2015

Parecer DNIT 
(junho 2015)

Despacho 
PGF/AGU 

(fevereiro 2017)

VEDAÇÃO DE COBRANÇA POR
DIREITO DE PASSAGEM

APLICÁVEL A ÁREAS RURAIS?
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Lei nº 13.116/2015

É vedada a cobrança 
do direito de passagem 

em áreas urbanas e 
rurais

É inexigível o 
pagamento pelo direito 

de passagem desde 
22/4/2015

O descumprimento do 
prazo de 60 dias 

confere pretensão à 
prestadora

As concessões vigentes 
antes de 22/4/2015 
podem cobrar pelo 
direito de passagem
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Exemplos

Uberlândia

Rio de Janeiro

Distrito Federal



Obrigado!

Artur Coimbra de Oliveira
Diretor de Banda Larga

Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações


