CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO
(TV POR ASSINATURA | SeAC)
BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santa Maria, estado do Rio
Grande do Sul, na Rua Doutor Bozano, nº 1.293, inscrita no CNPJ sob o nº 07.756.651/0001-55,
doravante denominada BST, prestará o Serviço de Televisão por Assinatura ("SeAC"), ao CLIENTE,
mediante aceite às cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE ACESSO CONDICIONADO (“Contrato”) e seus anexos, na forma da regulamentação
específica editada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL.
1. DEFINIÇÕES:
ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, com endereço para correspondência na rua SAUS
Quadra 06, Bloco F, 2º andar, Brasília – DF, CEP: 70.070-940, endereço eletrônico www.anatel.gov.br e
central de atendimento acessível pelos números 1331 e 1332, este para pessoas com necessidades
especiais de fala e audição.
A La Carte: modalidade de canais de programação organizados para aquisição avulsa por parte do
CLIENTE, adicionalmente ao Pacote de Canais
Área de Prestação de Serviço: área geográfica, onde o serviço é prestado conforme condições
preestabelecidas pela Anatel.
Assinatura: valor devido pelo CLIENTE, à BST em contrapartida da manutenção da disponibilidade do
acesso dos serviços de telecomunicações de forma individualizada.
Atendimento: qualquer interação entre o CLIENTE e a BST, independentemente de seu originador e
do canal de comunicação utilizado.
Atendimento Remoto: é a interação entre o CLIENTE e a BST realizada por Central de Atendimento
Telefônico (espaço reservado ao consumidor), bem como qualquer outro meio disponibilizado ou
utilizado pela BST para interação com o CLIENTE sem o caráter presencial.
Autorização: ato administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime privado, de
modalidade de serviço de telecomunicações, quando preenchidas as condições objetivas e
subjetivas necessárias.
Prestação do Serviço de Acesso Condicionado - SeAC, destinado ao uso do público em geral,
prestado em regime privado em âmbito Nacional;
Central de Atendimento Telefônico: canal de atendimento telefônico da BST responsável pela oferta
de serviços e pelo recebimento, tratamento e solução de pedidos de informação, reclamações e
solicitações de serviços, rescisão ou qualquer outra demanda ligada ao serviço da Prestadora,
acessível através da Central de Relacionamento com o Cliente.
CLIENTE: pessoa natural ou jurídica que firma o presente Contrato com a BST.
Contrato: instrumento particular de contratação do Serviço que pode ser celebrado das seguintes
formas: (i) pessoalmente; (ii) via telefone, através da Central de Atendimento Telefônico; (iii) por meio
do portal na web (espaço reservado ao cliente) na internet, ou (iv) por outro meio pelo qual o
CLIENTE manifeste a sua vontade de contratar, inclusive através de terceiros, desde que o CLIENTE
esteja legalmente representado por estes e o canal de atendimento utilizado seja oficial que não as
redes sociais ou páginas de terceiros na internet sem relação com a Prestadora.
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Equipamentos: quaisquer equipamentos que poderão ser disponibilizados e instalados pela BST,
necessários para que o Serviço seja prestado ao CLIENTE.
Fraude: atividade que tenha como objetivo causar dolo deliberado à prestadora ou terceiros, através
da utilização inadequada dos recursos de telecomunicações e/ou prestação incorreta/inverídicas de
informações cadastrais.
Habilitação: valor devido pelo CLIENTE à BST, no início da prestação de serviço, que lhe possibilita a
fruição do serviço contratado.
HD - High Definition: resolução da imagem superior que leva em conta a sua forma de codificação
digital, a proporção da tela e o número de linhas por quadro.
LGT: Lei Geral de Telecomunicações nº 9.472, de 1997.
Mensalidade: valor fixo pago mensalmente pelo CLIENTE à BST pela contraprestação dos serviços
objeto do presente Contrato, fixado conforme ou a partir do Plano de Serviço.
Ordem de Serviço: é o formulário emitido e preenchido pela BST, descrevendo o atendimento
prestado em campo por sua equipe técnica, que constituirá parte integrante deste Contrato, para
todos os fins e efeitos de direito.
Pacote de Canais: agrupamento de canais de programação ofertados pelas empacotadoras às
distribuidoras, e por estas aos assinantes, excluídos os Canais de Programação de Distribuição
Obrigatória.
Pay Per View: conteúdo adicional ao Serviço de TV contratado pelo CLIENTE com exibição por evento
individual e com duração determinada, mediante pagamento único ou parcelado, disponibilizado
por meio de um canal de TV.
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 e
suplementares a ele inerentes, preços associados, seus valores e as regras e critérios de sua
aplicação;
Ponto Extra: ponto adicional ao Ponto Principal, que pode ser contratado pelo CLIENTE para
recepção e acesso autônomo ao Serviço de TV por Assinatura escolhido, e que é instalado /ativado
no mesmo endereço e local do Ponto Principal.
Ponto Principal: primeiro ponto de recepção e acesso ao Serviço de TV por Assinatura contratado
pelo CLIENTE, a ser instalado em seu endereço pela BST.
Programadora: é a pessoa jurídica responsável pela atividade de seleção, organização, ou formatação
de conteúdos audiovisuais apresentados na forma de canais de programação ou na modalidade
avulsa, a serem veiculados por meio do serviço de TV por Assinatura ou pela internet.
Programas de TV: conteúdo anteriormente exibido na programação do Serviço de Acesso
Condicionado, que fica disponível para outros acessos pelo CLIENTE.
Regulamento do SeAC: regulamento do Serviço de Acesso Condicionado, de Prestação do Serviço de
TV por Assinatura, aprovado, pela Resolução da ANATEL nº 581/2012.
SD - Standard Definition: resolução da imagem não considerada de alta definição.
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Serviço de Acesso Condicionado (“SeAC”): é o serviço de telecomunicações de interesse coletivo
prestado pela BST em regime privado, mediante contratação da distribuição de conteúdos
audiovisuais na forma de pacotes de canais de programação (avulsa, conteúdo programado e canais
de distribuição obrigatória), por meio de tecnologias, processos, meios eletrônicos e protocolos de
comunicação quaisquer.
Serviço Interativo: é o serviço que para sua disponibilização necessita de interação do usuário e de
sistemas de informação. O serviço é fornecido mediante viabilidade técnica e conectividade
disponível na residência do CLIENTE.
Tarifa ou preço de Habilitação: valor devido pelo CLIENTE no início da prestação de serviço, que
possibilita sua imediata e plena fruição, não envolvendo instalação de equipamento.
Taxa de adesão: valor pago pelo CLIENTE correspondente à aquisição ou alteração do Serviço de
Acesso Condicionado (“SeAC”).
Taxa de instalação: valor pago pelo CLIENTE à BST ou a terceiros por ela indicados, para a instalação
dos equipamentos e disponibilização dos serviços contratados.
Video On Demand (VOD): conteúdo adicional ao Plano de Serviço contratado pelo CLIENTE o qual
disponibiliza um catálogo com conteúdo variado (filmes, shows, séries, documentários, entre outros),
SD ou HD, disponíveis para contratação a qualquer momento, mediante demanda específica do
CLIENTE e de acordo com conectividade disponível na TV do CLIENTE.

2. OBJETO
2.1. Este Contrato tem por objeto a prestação, pela BST ao CLIENTE, do SERVIÇO DE ACESSO
CONDICIONADO - TV POR ASSINATURA (SeAC) e, quando aplicável, o provimento e o uso de
equipamentos, no local informado pelo CLIENTE, conforme discriminado neste Contrato.
2.2. São partes integrantes deste Contrato, independentes de transcrição, os seguintes Anexos:
i) Termo de Contratação do Serviço; ii) Condições Comerciais, iii) Termo de Aceitação do Serviço, e iv)
outros documentos específicos que sejam firmados pelas Partes durante sua vigência.

3. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A contratação dos serviços será formalizada pela assinatura do TCS pela BST e pelo CLIENTE.
3.2. O TCS estabelecerá as condições comerciais da contratação e características técnicas dos
serviços contratados, tais como, mas não se limitando a, preço, local de instalação e ativação.
3.3. É facultado a BST criar, alterar ou modificar e excluir produtos, planos e pacotes de serviços
previstos no TCS assinado, de acordo com as normas regulatórias e legislação aplicável.
4. OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES.
Além do disposto na legislação específica, e no Regulamento do SeAC, quando aplicáveis:
4.1. São OBRIGAÇÕES da BST:
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4.1.1. Prestar os serviços conforme especificado no Contrato e em seus Anexos, responsabilizando-se
integralmente pela exploração e execução do serviço perante o CLIENTE.
4.1.2. Quando aplicável, tornar disponíveis os equipamentos de sua propriedade necessários à
prestação dos serviços contratado na modalidade de locação ou comodato, a depender do
equipamento entregue ao Cliente;
4.1.3. Entregar a NF/F via correio ou qualquer outro meio acordado entre as Partes, no endereço
informado pelo CLIENTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento. Fica
ressalvado que a BST estará isenta desta obrigação nos casos em que este prazo não puder ser
cumprido por fatores externos a atuação da BST, tal como, mas não se limitando, à greve dos
Correios.
4.1.4. Não condicionar a oferta dos serviços à aquisição de qualquer outro serviço ou facilidade
oferecida, ainda que prestado por terceiros;
4.1.5. Prestar informações e esclarecimentos sobre o serviço por meio da Central de Atendimento das
06:00 h às 23:59 h, 7 dias por semana;
4.1.6. Não impedir, por contrato ou por outro meio, que o CLIENTE seja atendido por outras
prestadoras ou outros serviços de telecomunicações;
4.1.7. Sanar eventuais falhas e problemas relacionados ao serviço, conforme regulamentação;
4.1.8. Conceder desconto e/ou ressarcimento por falhas e/ou interrupções do serviço, na forma da
Cláusula 7 deste Contrato.
4.1.9. Não recusar o atendimento a pessoas cujas dependências estejam localizadas na área de
cobertura da BST, nem impor condições discriminatórias, salvo nos casos de indisponibilidade
técnica;
4.1.10. Cumprir com os parâmetros de qualidade do serviço relacionados na cláusula 15 deste
instrumento, conforme regulamentação;
4.1.11. Tornar disponíveis ao CLIENTE informações sobre características e especificações técnicas dos
equipamentos, necessárias à conexão dos mesmos à sua rede, sendo-lhe vedada a recusa a conectar
equipamentos sem justificativa técnica comprovada;
4.1.12. Observar as leis e normas técnicas relativas à construção e utilização de infraestruturas;
4.1.13. Zelar pelo sigilo inerente aos serviços de telecomunicações e pela confidencialidade quanto
aos dados e informações do CLIENTE, empregando todos os meios e tecnologia necessários para
assegurar este direito dos usuários. Fica certo que a BST ficará isenta de responsabilidade nos casos
em que houver decisão judicial que determine a quebra de sigilo dos serviços prestados ao CLIENTE.
4.2. São DIREITOS da BST:
4.2.1. Empregar, no serviço, equipamentos e infraestrutura de terceiros;
4.2.2. Contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço;
4.2.3. 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;

CONTRATO SEAC | BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Página: 4/18

4.2.4. Suspender a prestação do Serviço de TV por Assinatura e rescindir o presente Contrato, de
acordo com as hipóteses previstas nas Cláusulas 6 e 10, abaixo.
4.2.5. Cobrar o ressarcimento dos investimentos realizados para atendimento ao CLIENTE, quando
cabíveis, conforme previsto na Cláusula 11 deste Contrato;
4.3. São OBRIGAÇÕES do CLIENTE:
4.3.1. Efetuar o pagamento das NF/F’s até a data do vencimento;
4.3.2. Concluir as obras e adquirir os equipamentos necessários para a prestação do serviço, a fim de
possibilitar a sua ativação.
4.3.3. Comunicar à BST, por meio da Central de Atendimento, toda e qualquer irregularidade ou mau
funcionamento do serviço ou fato nocivo à segurança, relacionado à prestação do serviço, visando
possibilitar a adequada assistência e/ou orientação pela BST;
4.3.4. Somente conectar à rede da BST equipamentos que possuam certificação expedida ou aceita
pela ANATEL;
4.3.5. Devolver à BST os equipamentos fornecidos quando extinto o presente Contrato ou sempre que
houver qualquer tipo de alteração nas características do serviço que inviabilizem a sua utilização;
4.3.6. Arcar com os custos de reparo, reposição, manutenção de rotina e de emergência dos
equipamentos disponibilizados pela BST avariados ou danificados por prepostos, contratados e/ou
subcontratados do CLIENTE;
4.3.7 Manter atualizados os seus dados cadastrais com a BST, informando-a sobre toda e qualquer
modificação, seja de endereço, administrador do contrato, controle societário, dentre outros;
4.3.8. Utilizar adequadamente o serviço, os equipamentos e as redes de telecomunicações envolvidas
na prestação dos mesmos, eximindo a BST de qualquer responsabilidade em caso de reclamações
e/ou demandas propostas por terceiros em razão do uso inadequado do serviço por parte do
CLIENTE (particulares, Ministério Público, Procon, ANATEL, etc);
4.3.9 Preservar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral, bem como os
fornecidos em razão deste Contrato;
4.3.10. Providenciar local adequado e infra-estrutura necessária, de acordo com as normas técnicas
vigentes, bem como rede interna, para adequada prestação do serviço e correta instalação e
funcionamento dos materiais e/ou equipamentos disponibilizados pela BST;
4.3.11. Adquirir, construir e manter toda a infraestrutura/rede interna e equipamentos necessários
para a ativação e prestação do Serviço de TV por Assinatura;
4.3.12. Permitir a visita dos técnicos da BST, ou por ela indicados, quando da instalação, ativação,
manutenção do serviço e assinatura do Termo de Aceitação do Serviço, bem como em caso de
suspeita da BST de uso indevido do Serviço de TV por Assinatura pelo Cliente.
4.3.13. Arcar com custos de eventual mudança de endereço solicitada à BST, observada a viabilidade
técnica da prestação do serviço no novo local.
4.3.14. Não comercializar, ceder, locar, sublocar, compartilhar, disponibilizar ou transferir o serviço a
terceiros, sob pena de rescisão contratual.
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4.3.15. Sem prejuízo de outras disposições deste Contrato, e do previsto na Resolução 488/2007 da
Anatel, o CLIENTE obriga-se a:(a) pagar pontualmente à BST os valores devidos em decorrência deste
Contrato, nas respectivas datas de vencimento; (b) usar o Serviço e os Equipamentos nos estritos
termos deste Contrato; (c) não produzir cópias, retransmitir, promover exibição pública ou qualquer
outra forma de utilização que, direta ou indiretamente, tenha o intuito de lucro ou que, ainda que não
o tenha, caracterize violação a direitos de propriedade de terceiros, sendo as transgressões passíveis
de penalidades civis e criminais; (d) permitir aos prepostos designados pela BST o acesso ao local de
instalação dos Equipamentos e/ou da prestação do Serviço; (e) proceder às adequações técnicas
necessárias, indicadas pela BST, ou autorizar, desde já, que esta assim o proceda, em face de toda e
qualquer evolução tecnológica que possa ocorrer durante a vigência deste Contrato, a fim de permitir
o perfeito funcionamento do Serviço;(f) comunicar imediatamente a BST sobre atos ou incidentes
que envolvam pirataria e/ou uso indevido do Serviço, inclusive no caso de acesso por terceiro não
autorizado a receber o Serviço.
4.4. São DIREITOS do CLIENTE:
4.4.1. Tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço;
4.4.2. Informação adequada sobre condições de prestação do serviço, em suas várias aplicações,
facilidades contratadas e seus respectivos preços previstos no TCS;
4.4.3. Inviolabilidade e segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições legais de
quebra de sigilo de telecomunicações;
4.4.4. Conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço que
lhe atinja direta e indiretamente;
4.4.5. Rescisão deste Contrato, a qualquer tempo e sem ônus adicional, respeitadas as disposições
previstas no Termo de Contratação de Serviços vinculado a este Contrato;
4.4.6. Não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada as hipóteses estabelecidas na
Cláusula 6 abaixo, ou por descumprimento dos deveres constantes no artigo 4º da LGT;
4.4.7. Prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço;
4.4.8. Resposta eficiente e pronta às suas reclamações pela BST;
4.4.9. O encaminhamento de reclamações ou representações contra a BST, junto à ANATEL ou outros
órgãos, conforme o caso;
4.4.10. A reparação pelos danos causados em decorrência de violação de seus direitos;
4.4.11. Não ser obrigado ou induzido a consumir serviço ou a adquirir bens ou equipamentos que não
sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a condição para recebimento
de serviço, salvo diante de questão de ordem técnica, nos termos da Regulamentação;
4.4.12 Ter restabelecida a integridade dos direitos relativos à prestação do serviço, a partir da
quitação integral da dívida, ou de acordo celebrado com a BST, com a imediata exclusão de
informação de inadimplência sobre ele anotada;
4.4.13. A suspensão temporária, total ou parcial, dos produtos contratados, desde que mediante
solicitação realizada por meio da Central de Atendimento.
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4.4.14. O bloqueio temporário ou permanente, total ou parcial, do acesso a comodidades ou
utilidades oferecidas, desde que mediante solicitação expressa à Central de Atendimento.
4.4.15. A continuidade do serviço pelo prazo contratual, salvo nas hipóteses de descumprimento
contratual previstas neste Contrato e na legislação aplicável;
4.4.16. O recebimento do documento de cobrança com discriminação dos valores cobrados;
4.4.17. Privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela BST.
4.5. Em caso de alteração nas regras e regulamentos de interconexão, de remuneração de uso de
redes ou caso ocorra ato ou fato de terceiro que venha a afetar o fluxo de receita da BST ou a forma
de remuneração decorrente do serviço contratado, as Partes deverão renegociar de boa-fé as
condições comerciais do Contrato em até 10 (dez) dias após sua ocorrência, com objetivo de
recompor o equilíbrio financeiro do Contrato e de assegurar a continuidade da prestação do serviço
em condições comercialmente viáveis para ambas. Não havendo acordo entre as Partes, o presente
Contrato será extinto sem que seja devido a qualquer uma das Partes multa ou indenização.
4.6. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA
4.6.1. A BST prestará ao CLIENTE o serviço de TV por assinatura (SeAC), consistente na distribuição de
conteúdos audiovisuais organizados em conjuntos de pacotes de canais e de programação,
incluindo, conforme opção do CLIENTE os produtos de conteúdos opcionais no formato Pay Per
View, A La Carte, Serviço de Gravação, bem como Video On Demand e outros, de acordo com a
disponibilidade de tecnologia e viabilidade para instalação em seu endereço.
4.6.2. Caso o endereço do CLIENTE esteja localizado em condomínio residencial, comercial ou
qualquer edificação coletiva assemelhada, a ativação do Serviço se dará individualmente para o
CLIENTE, desde que exista infraestrutura necessária para instalação dos Equipamentos, cabendo ao
CLIENTE obter a autorização do síndico, administrador ou responsável legal para que a CLIENTE
proceda à instalação dos Equipamentos em áreas de uso comum ou externas.
4.6.3. A BST disponibilizará pacotes de programas ou programações e outras facilidades para que o
CLIENTE opte e contrate. O CLIENTE deverá contratar o Plano de Serviço e poderá optar,
adicionalmente, por um Plano Serviço Adicional, conforme descritos no site, ficando a critério da BST
a definição dos canais que os integrarão (atividade de empacotamento), bem como seus preços e
possíveis promoções.
4.6.4. Por Plano de Serviço entende-se o pacote (conjunto) de Canais organizados pela BST, por ela
transmitido ou distribuído, e que deve ser obrigatoriamente contratado pelo CLIENTE para a
aquisição do Serviço.
4.6.5. Por Plano de Serviço Adicional entende-se o pacote (conjunto) de Canais programas ou
programações organizados pela BST, por ela transmitido ou distribuído e que pode ser contratado
pelo CLIENTE adicionalmente ao Plano de Serviço já contratado
4.6.6. A retirada de um Canal de um determinado Plano de Serviço, excetuado os casos de retirada de
Canais Abertos, Áudio, Cortesias, Obrigatórios ou Eventuais, desde que não sejam substituídos por
outro do mesmo gênero, resultará na obrigação da BST de informar os CLIENTES com 30 (trinta) dias
de antecedência e de realizar os descontos proporcionais no preço do referido Plano de Serviço,
levando em conta os preços vigentes à época da ocorrência da substituição definitiva.
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4.6.7. A BST é responsável pela distribuição e transmissão dos canais que integram os Planos de
Serviço (“Canais”).
4.6.7.1. A BST não se responsabiliza pela produção e conteúdo (incluindo a grade de programação)
dos Canais que integram os Planos de Serviço.
4.6.8. A transmissão de Canais classificados como Canais Abertos, Canais Obrigatórios, Canais de
Áudio, Canais Cortesias e Canais Eventuais não integram o preço de nenhum Plano de Serviço, com
exceção do Plano Básico, composto apenas pelos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória
e disponibilizado obrigatoriamente de forma onerosa pela Prestadora podendo ser excluídos,
independentemente de notificação prévia e sem que tal fato enseje o direito do CLIENTE de exigir sua
substituição por outro de mesmo gênero, reclamar ajuste no preço do Plano de Serviço, solicitar a
rescisão do presente Contrato sem incidência das penalidades aplicáveis e/ou requerer indenização
por parte da BST reembolso ou desoneração das obrigações previstas neste Contrato.
4.6.8.1 Compreendem os Canais Abertos os canais destinados à distribuição integral e simultânea,
sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto e não codificado, transmitido em tecnologia
analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em qualquer faixa de
radiofrequência, nos limites territoriais da área de cobertura da concessão, nos termos do art. 32, I, da
Lei n° 12.485/2011.
4.6.8.2 Compreendem os Canais Obrigatórios aqueles cuja distribuição obrigatória está prevista no
art. 32 da Lei nº 12485/11.
4.6.8.3 Compreendem os Canais Eventuais aqueles destinados à prestação eventual de serviço, ou
seja, 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;
4.6.9. Poderá a BST, a seu exclusivo critério e por mera liberalidade, disponibilizar ao CLIENTE, de
forma temporária, eventual, limitada e gratuita, a título de demonstração e/ou degustação, Canal(is)
que não integre(m) o Plano de Serviço contratado. O(s) Canal(is) disponibilizado(s) sob tal título, não
se incorporará(ão), em nenhuma hipótese, ao Plano de Serviço do CLIENTE, podendo a BST, a
qualquer tempo cancelar sua disponibilização.
4.6.10. Adicionalmente ao Plano de Serviço contratado, dependendo da tecnologia adquirida, o
CLIENTE poderá contratar conteúdos e/ou serviços adicionais tais como (i) Conteúdo A La Carte, (ii)
Conteúdo Pay-Per-View (filmes, futebol, programas e/ou eventos), (iii) Gravador de Conteúdo
(gravador digital) e (iv) VOD - Video on Demand. A aquisição desses conteúdos e/ou serviços
adicionais dependem de disponibilidade técnica, da região e de disponibilidade do serviço no
momento da solicitação.
4.6.10.1. A cobrança do Pay-Per-View será feita por evento ou de acordo com as condições específicas
definidas pela BST e informadas ao CLIENTE no ato da contratação.
4.6.11. Os conteúdos do Video On Demand poderão ser acessados, desde que disponíveis ao
CLIENTE, por meio do controle remoto, diretamente na tela do aparelho televisor.
4.6.11.1. Após a contratação do conteúdo do On Demand, o CLIENTE terá o prazo constante na tela
de sinopse para assisti-lo, não sendo possível cancelá-lo.
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4.6.11.2 Os valores relativos à aquisição de conteúdo pela On Demand serão cobrados junto com o
Plano de Serviço contratado pelo CLIENTE, de acordo com os valores indicados na tela no momento
anterior à aquisição.
4.6.11.3 O conteúdo adquirido na On Demand e eventos Pay-Per-View não são passíveis de gravação.
4.6.12 A BST poderá oferecer, quando disponível para comercialização e na tecnologia, decoder com
opção de gravação denominada gravador digital, que deverá ser contratado adicionalmente ao
Serviço pelo CLIENTE.
4.6.12.1 O CLIENTE se compromete a não utilizar o conteúdo armazenado no equipamento para fins
comerciais, exibições coletivas, distribuição indevida, assim como a não conectar nenhum outro
equipamento que permita a divulgação e reprodução de conteúdo, sob pena de descumprimento
contratual, aplicação de sanções, apuração de danos civis e criminais, e integral responsabilização do
CLIENTE infrator.
4.6.12.2 A BST não se responsabiliza pelos conteúdos gravados, eis que poderão ser apagados após
uma atualização do equipamento e quando necessária a troca do equipamento.
4.6.13 O decodificador/receptor atende à Portaria 1642 de 2012 do Ministério da Justiça e permite que
o CLIENTE bloqueie o acesso a programas cujo conteúdo entenda impróprio ou inadequado. O
bloqueio, entretanto, dependerá de senha, que deverá ser definida e ativada pelo próprio CLIENTE,
através do controle remoto, sendo de sua integral responsabilidade a ativação desta função de
bloqueio.
4.6.14. A BST poderá disponibilizar ao CLIENTE acesso a conteúdo específico por meio de outros
equipamentos, tais como, notebook, tablet, smartphone, podendo ser ele gratuito ou oneroso, se o
CLIENTE optar pela sua contratação.
4.6.15. A BST poderá disponibilizar de forma gratuita ou onerosa, dependendo do Plano de Serviços
contratado, interfaces que possibilitarão ao CLIENTE acessar aplicativos disponíveis na TV da BST.
4.6.15.1. Os serviços descritos nesta cláusula poderão ser cancelados pela BST a qualquer momento,
desde que previamente notificado o Assinante, sem nenhum ônus para ele ou para a BST.
4.6.16. A BST também disponibilizará ao CLIENTE a possibilidade de acessar conteúdos audiovisuais
adicionais denominados Outra Chance e Programas de TV, de acordo com o Plano de Serviços
contratado, que não se caracterizam como Serviços de Acesso Condicionado (SeAC) – TV por
Assinatura, conforme disposto na Lei e no Regulamento do Serviço, editado pela ANATEL.
4.6.17. A BST poderá prestar também o serviço SOS TV, que, quando contratado, garante a
disponibilidade de uma equipe especializada e treinada para dar suporte técnico e de manutenção
no Serviço de Acesso Condicionado – TV por Assinatura (SeAC), tais como transferência de ponto e
reinstalação em novo endereço, entre outros. Para usufruir desse serviço, o CLIENTE deverá pagar
uma mensalidade. A descrição desses e de outros serviços está disponível no Site da BST.
4.6.18. A disponibilização do conteúdo em alta definição dos canais de televisão (radiodifusão)
digitais abertos, através da antena DTT (se o Assinante optar pela sua instalação e houver
disponibilidade) não é considerado serviço prestado pela BST pois dependerá da transmissão direta
pela emissora geradora local. Esse sinal poderá conter diferenças ou ausências em relação à
programação terrestre e poderá deixar de ser fornecido a qualquer momento, independentemente de
comunicação prévia, sem que tal fato enseje ao CLIENTE pedido de indenização de qualquer espécie
ou pagamento de multa. A BST não se responsabiliza pela manutenção da qualidade dos sinais
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transmitidos pela geradora local, pelo seu conteúdo, legendas, dublagens, publicidades, repetições,
suspensões, bem como adequação à legislação vigente.
4.6.19 A BST prestará toda a assistência necessária em caso de falha ou dúvidas quanto aos Serviços
descritos nas cláusulas acima. Caso a falha não seja de sua responsabilidade, a BST fornecerá ao
CLIENTE as informações necessárias para o encaminhamento da solicitação apresentada.
4.6.20 Quando circunstancialmente o acesso e a transmissão do conteúdo dos Serviços venham a
ocorrer por meio do serviço de acesso à internet contratado pelo CLIENTE junto à BST ou a terceiros,
a capacidade de acesso poderá ser utilizada parcialmente, conforme o serviço e/ou tipo de conteúdo
acessado, conforme detalhado no Site da BST.
4.6.21 Os pontos de exibição podem ser de dois tipos: ponto principal e ponto extra. Para a
disponibilização do Serviço deverá haver, pelo menos, um ponto de exibição principal em
funcionamento, localizado no endereço informado pelo CLIENTE na Ordem de Serviço podendo o
mesmo, a qualquer momento, solicitar a contratação de outro(s) Ponto(s) de Exibição Adicional.
4.6.22 A inclusão de Pontos de Exibição Adicionais (Ponto Extra) está limitada à quantidade de pontos
tecnicamente viáveis no endereço do CLIENTE, conforme atestado pela BST.
5. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE.
5.1. Os preços aplicáveis ao serviço são aqueles expressos no TCS.
5.2. O CLIENTE é o único responsável pelo pagamento da NF/F, respeitando-se a incidência tributária
aplicável conforme a legislação vigente, e deverá pagá-la, pontualmente, na rede bancária
credenciada ou ainda utilizando-se de outros meios a serem oportunamente divulgados pela BST.
5.3. Os valores decorrentes da prestação dos serviços poderão ser reajustados de acordo com a
regulamentação específica vigente, decorridos 12 meses da data-base da BST, levando em
consideração o IGPM/FGV, ou outro índice que venha a substituí-lo. Caso a legislação permita
reajuste inferior a 12 meses, este poderá ser aplicado imediatamente ao Contrato.
5.4. No preço acordado não está embutida qualquer previsão inflacionária, na pressuposição de que
a economia se manterá estável. Neste sentido, ainda serão aplicadas ao Contrato e Anexos as
disposições legais referentes ao seu equilíbrio econômico-financeiro e à redução da periodicidade de
reajustes dos preços contratuais, adotando-se nessa hipótese a menor periodicidade admitida pela
lei ou regulamentos.
5.5. A NF/F discriminará o serviço solicitado pelo CLIENTE, especificando: o valor de assinatura
mensal do serviço, taxa de instalação, valor de utilização, bem como os tributos devidos por
imposição da legislação vigente.
5.6. O CLIENTE poderá optar por uma dentre as datas de vencimento.
5.7. O Cliente poderá contestar os débitos contra ele lançados pela BST, em até 90 (noventa) dias
após o lançamento, não se obrigando ao pagamento dos valores que considere indevidos. Contudo,
continuará devida a parcela incontroversa sob pena de caracterização de inadimplemento.
5.7.1. Na hipótese da cláusula 5.7 acima, o débito contestado terá sua cobrança suspensa. Sua nova
inclusão ficará condicionada à comprovação da prestação do Serviço objeto da contestação;
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5.7.2. Na hipótese de a contestação ser considerada improcedente pela BST, nenhuma importância
será devolvida ao Cliente e este, caso não tenha realizado o pagamento, deverá quitar imediatamente
a quantia contestada, acrescida dos encargos definidos na cláusula 6.1.
6. DA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES AO CLIENTE E FORMAS DE DEVOLUÇÃO
6.1. O CLIENTE é responsável por utilizar adequadamente os Equipamentos fornecidos pela BST e
zelar por sua integridade, comprometendo-se a: (i) não realizar, nem permitir que terceiros não
indicados pela BST façam quaisquer intervenções ou inspeções no(s) Equipamento(s); (ii) reparar os
danos decorrentes da má utilização do(s) Equipamento(s); (iii) comunicar à BST a existência de
quaisquer defeitos ou de anomalias e (iv) manter os Equipamentos nos locais originais de sua
instalação.
6.2. A BST ou terceiros por ela autorizados providenciarão a retirada dos Equipamentos
disponibilizados em comodato ou em regime de locação (roteadores) e instalados no endereço do
CLIENTE sem ônus, em até 30 (trinta) dias a contar da data de término ou da rescisão do Contrato,
por qualquer motivo.
6.3.Caso a BST não consiga retirar os Equipamentos instalados no local informado pelo CLIENTE, e
desde que seja por sua culpa, o CLIENTE ficará responsável pela entrega dos Equipamentos à BST.
Para tanto, a BST comunicará ao CLIENTE, por qualquer meio hábil, que foi impedida de retirar os
Equipamentos, indicando o motivo do impedimento e o local onde os Equipamentos deverão ser
entregues pelo CLIENTE.
6.4. Em não havendo a entrega dos Equipamentos disponibilizados pela BST por parte do CLIENTE
nos termos da cláusula acima, por qualquer motivo, em até 30 (trinta) dias a contar da data de
recebimento do comunicado entregue pela BST, o CLIENTE estará sujeito ao ressarcimento do valor
do equipamento vigente à época da devolução.
6.5. Os Equipamentos disponibilizados pela BST deverão ser entregues em bom estado, em perfeito
funcionamento e íntegros. Caso os Equipamentos sejam entregues modificados ou danificados, a
BST poderá cobrar do CLIENTE o valor dos Equipamentos atualizado à data de sua Devolução, a
título de multa compensatória, sem prejuízo da indenização por perdas e danos.
6.6. Em não havendo o pagamento dos valores mencionados nas cláusulas anteriores, a BST poderá
utilizar dos meios legais disponíveis para a exigência e respectiva cobrança.
7. CONSEQUÊNCIAS DO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CLIENTE.
7.1. Na hipótese do Cliente não realizar o pagamento da NF até a data de seu vencimento, passará a
incidir a partir do 1º dia posterior a esta data, os encargos discriminados abaixo sobre o valor total da
NF:(i) multa moratória de 2% (dois por cento), (ii) juros legais de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata die, bem como (iii) atualização do débito pelo IGP-M/FGV;
7.1.1. A inadimplência de que trata esta cláusula autoriza a BST a incluir os dados do CLIENTE nos
cadastros de inadimplência, enquanto perdurar o débito.
7.2. Os serviços poderão ser parcialmente suspensos pela BST, em caso de inadimplemento e
descumprimento contratual por parte do CLIENTE, após 15 (quinze) dias do envio da notificação pela
BST de existência de débito vencido ou de término de prazo de validade de crédito.
7.2.1 A notificação será encaminhada por correio eletrônico, mensagem de texto ou correspondência
aos endereços informados pelo CLIENTE no momento da contratação e constantes do seu cadastro.

CONTRATO SEAC | BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Página: 11/18

7.3 Durante a suspensão parcial dos Serviços, os valores contratados serão devidos integralmente
pelo CLIENTE.
7.4. Após 30 (trinta) dias contados do início da suspensão parcial, havendo a manutenção da situação
de inadimplência, a BST poderá suspender totalmente os Serviços.
7.5. A rescisão do Contrato por manutenção da inadimplência se dará automaticamente se
transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão total.
7.6. Caso o Assinante efetue o pagamento do débito, antes da rescisão do Contrato, a BST
restabelecerá a prestação integral dos Serviços em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do
conhecimento da efetivação da quitação do débito.
7.7. Na hipótese de rescisão do Contrato por atraso no pagamento, a BST prestará novamente os
serviços ao CLIENTE mediante o cumprimento das seguintes condições: (i) a quitação de todos os
débitos pendentes, e (ii) a assinatura de um novo Contrato de Prestação de Serviços com a BST.
7.8. Caso a BST deixe de aplicar o disposto nos itens acima, ou aplique critérios diferenciados e mais
benéficos ao CLIENTE, tal hipótese não implicará em novação ou renúncia dos direitos estabelecidos
nestes dispositivos, pela BST.
7.9. O não recebimento da NF/F até a data de vencimento não isentará o CLIENTE da
responsabilidade pelo pagamento, devendo comunicar imediatamente o fato à Central de
Atendimento.

8. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.
8.1. Além das hipóteses previstas neste Contrato, na legislação e na regulamentação aplicável, a BST
poderá suspender o Serviço de TV por Assinatura nos casos de:
(i) não pagamento ou descumprimento de obrigações contratuais, legais ou regulamentares, bem
como pelo uso indevido do serviço pelo CLIENTE, incluindo neste caso, mas não se limitando, as
hipóteses previstas nas cláusulas 4.3.15 e 12.4;
(ii) manutenção preventiva dos equipamentos e/ou redes empregadas na prestação do serviço,
mediante aviso prévio ao CLIENTE;
(iii) manutenção corretiva dos equipamentos e/ou redes empregadas na prestação dos serviços;
(iv) em caso de recusa injustificada, pelo CLIENTE, na entrega de documentos que comprovem os
dados cadastrais informados.
8.2. Além das hipóteses de cancelamento por descumprimento contratual previstas neste
instrumento, a BST poderá cancelar os serviços em decorrência de atos do poder público ou de
terceiros que impeçam sua execução, devendo a BST envidar seus melhores esforços para
comunicar, por escrito, ao CLIENTE, com a maior antecedência possível, bem como facilitar para que
outra prestadora assuma as obrigações estabelecidas no presente instrumento. Nenhuma
indenização será devida ao CLIENTE em caso de cancelamento pela BST por atos do poder público
ou de terceiros que impeçam a execução do Contrato.
9. DESCONTOS COMPULSÓRIOS.
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9.1. A BST concederá descontos compulsórios nos valores mensais, por interrupções de sua
responsabilidade superiores a 30 minutos no Serviço de TV por Assinatura, cujas causas não
decorram de caso fortuito ou força maior, nem sejam atribuíveis ao CLIENTE, desde que verificadas as
paralisações por período de tempo superior a 30 (trinta) minutos e de acordo com a seguinte fórmula:
VD = ( VM / 1440 ) x n
Onde:
VD = Valor do Desconto;
VM = Valor Mensal do Serviço;
n = Quantidade de unidades de períodos de 30 (trinta) minutos;
1440 = Total de períodos de 30 (trinta) minutos no mês.
9.2. O tempo de indisponibilidade do serviço compreende o período entre o registro da reclamação
na BST até o restabelecimento do circuito em tráfego para o CLIENTE.
9.3. O valor do desconto será aplicado no mês subseqüente ao da ocorrência, com base no valor
vigente dos serviços afetados, no mês da ocorrência.
9.4. Não serão concedidos descontos nos seguintes casos:
(i) interrupções ocasionadas por comprovada operação inadequada ou por falhas na infraestrutura
do CLIENTE;
(ii) pelo período de tempo em que, por motivo injustificado, o CLIENTE impedir o acesso do pessoal
técnico da BST às suas dependências, onde estejam localizados os equipamentos da BST e/ou por
ela mantidos, postergando assim o momento da correção da falha ou do motivo causador da
interrupção;
(iii) ocorrendo caso fortuito ou de força maior.
10. VIGÊNCIA.
10.1. O prazo de vigência do Contrato é indeterminado, a contar da data da ativação dos serviços.
11. RESCISÃO
11.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) Extinção da autorização da BST para a prestação do SeAC;
b) Decretação de falência, recuperação judicial, dissolução judicial ou extrajudicial de qualquer
das Partes;
c) Se as Partes, de comum acordo, optarem pelo encerramento antecipado do Contrato;
d) Pela BST, na hipótese de descumprimento, pelo CLIENTE, de suas obrigações contratuais,legais ou
regulamentares quanto à utilização do serviço, inclusive, de forma fraudulenta ou com o propósito de
lesar terceiros ou a própria BST.
e) Pela BST, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de inadimplemento pelo CLIENTE, na forma da
cláusula 6.4 deste Contrato;
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f) Em decorrência de atos do poder público ou de terceiros que impeçam a execução do presente
Contrato;
g) Resilição, respeitadas as disposições contidas na Cláusula 11 deste Contrato e em seus Anexos.
h) Em caso de solicitação de mudança de endereço feita pelo CLIENTE, para endereço em que não
haja viabilidade técnica para manter as condições inicialmente pactuadas.
11.2. A partir da extinção deste Contrato, cada Parte deverá, imediatamente, fazer retornar à outra
qualquer informação confidencial, equipamentos e pertences da mesma, bem como efetuar
imediatamente todos os pagamentos de quantias pendentes e referentes aos serviços prestados, até
seu efetivo cancelamento, ressalvado o direito da Parte adimplente de fazer compensar em tais
pagamentos os valores das penalidades devidas pela Parte infratora.
12. DESÍDIA, IMPEDIMENTO IMOTIVADO, DESISTÊNCIA.
12.1. Caso o CLIENTE venha a impedir a instalação do serviço ou requerer seu cancelamento, por
impedimento imotivado, desistência ou desídia, depois de assinado o Contrato, deverá ressarcir a
BST dos investimentos por ela incorridos para viabilizar o fornecimento do serviço.
12.1.1. Entende-se por:
a) desídia: a conduta do Cliente de não providenciar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da visita
do técnico da BST, a infraestrutura mínima necessária para ativação do serviço pela BST;
b) impedimento imotivado: a negativa do CLIENTE para a ativação do serviço pelos técnicos da BST,
sem motivo justificável;
c) desistência: o interesse pelo cancelamento depois de assinado o Contrato após a contratação dos
serviços.
13. RESPONSABILIDADE.
13.1. Inclusive para fins de concessão de descontos prevista na Cláusula 7 acima, a BST somente será
responsável pelos danos diretos por ela comprovadamente causados, excluindo-se de sua
responsabilidade os lucros cessantes e os danos indiretos. Em nenhuma hipótese o valor de qualquer
indenização que venha a ser paga pela BST excederá o valor total pago pelo serviço num período de
12 (doze) meses.
13.2. A BST não se responsabiliza pelo conteúdo das informações trocadas entre usuários, nem pelo
uso indevido de redes de telecomunicações, sendo tais práticas de responsabilidade exclusiva do
CLIENTE, o qual deverá respeitar as leis e regulamentos vigentes, direcionando o uso do serviço de
forma ética e moral, atendendo à sua finalidade e natureza, respeitando a intimidade e privacidade
de dados tais como, mas não limitado a senhas e informações de uso exclusivo e/ou confidencial. O
CLIENTE é exclusivamente responsável por perdas, lucros cessantes, danos diretos ou indiretos,
incidentes ou conseqüentes, ou multas decorrentes da utilização dos serviços em desacordo com
este Contrato, com a legislação e com a regulamentação em vigor.
13.3. A BST não dispõe de mecanismos de segurança lógica da rede do CLIENTE, sendo do CLIENTE a
responsabilidade pela preservação de seus dados, bem como pela introdução de restrições de
acesso e controle de violação de sua rede.
13.4. O CLIENTE se compromete a não utilizar e não permitir que os seus clientes e/ou usuários finais
usem os equipamentos, sistemas e infraestrutura disponibilizados por meio deste contrato, sejam
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próprios ou de terceiros, para encaminhamento de chamadas originadas no STFC nas modalidades
Local, Longa Distância Nacional ou Internacional, e/ou recebimento de chamadas com dados
falseados que impliquem, inclusive, sem se limitar, a alteração da modalidade da chamada de Longa
Distância Nacional ou Internacional para Local.
13.5. Na hipótese de uso indevido dos serviços deste contrato por parte do CLIENTE, por meio de seus
colaboradores e/ou clientes e/ou usuários finais, cuja descrição encontra-se expressa nas cláusulas
13.4 e 15.1 deste Contrato, tais chamadas serão consideradas fraudulentas, e, quando demonstradas
pela BST, implicará a rescisão imediata do presente Contrato, sem necessidade de notificação prévia,
ficando o Cliente responsável pelo (i) pagamento de indenização à BST por quaisquer tipos de danos,
sejam eles pecuniários, de imagem, dentre outros, assim como (ii) ressarcimento de quaisquer
eventualmente aplicadas em seu desfavor ou obrigações de pagamento de remuneração de redes de
prestadoras prejudicadas pela prática em questão, e (iii) pagamento de multa no valor de 20% sobre
valor total do Contrato.
13.6. Nenhum dos empregados de qualquer das Partes será considerado empregado da outra, sendo
as Partes responsáveis tão-somente por suas próprias ações e as de seus empregados ou agentes.
Sendo cada uma das Partes responsável como único empregador devendo, para tanto, cumprir todas
as obrigações trabalhistas e as demais decorrentes da relação empregatícia existente.
13.7. Caso o CLIENTE ou a BST seja parte de quaisquer reclamações, ações ou demandas,
concernentes ao objeto deste Contrato, propostas por terceiros contra uma delas, a Parte
demandada deverá notificar a outra Parte imediatamente, e mantê-la informada sobre a situação das
reclamações, ações ou demandas, sem prejuízo do direito da Parte notificada, na forma da legislação
pertinente, ser chamada a integrar a demanda.
13.8. As Partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações
contratuais na hipótese de ocorrência de caso fortuito e/ou de força maior. Nesse caso, a parte
impedida de cumprir suas obrigações deverá informar a outra, de imediato, por escrito, da ocorrência
do referido evento.
13.9. Os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato não poderão ser cedidos ou transferidos
total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da BST, por escrito.
13.10. O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.
14. CONFIDENCIALIDADE.
14.1. Toda Informação que venha a ser fornecida por uma Parte, a Reveladora, à outra Parte, a
Receptora, será tratada como sigilosa se estiver escrita e assinalada como sendo CONFIDENCIAL.
14.2. Pelo prazo de 3 (três) anos a partir da revelação, a Receptora deverá preservar a obrigação de
sigilo.
14.3. Não obstante qualquer disposição diversa neste instrumento, a Receptora não terá qualquer
obrigação de preservar o sigilo relativo a informação que: a) era de seu conhecimento antes desta
contratação, e a informação foi obtida sem sujeição a qualquer obrigação de sigilo;
b) for revelada a terceiros pela Reveladora, com isenção de restrições; c) estiver publicamente
disponível; d) for total e independentemente desenvolvida pela Receptora; ou e) tenha sido exigida
por ordem judicial ou administrativa.
14.4. Toda informação será considerada pertencente à Reveladora, e a Receptora devolverá toda
informação recebida de forma tangível à Reveladora ou destruirá toda informação por ocasião da
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rescisão ou vencimento deste instrumento. A Receptora não usará qualquer informação pertencente
à Reveladora para qualquer fim, sem o expresso consentimento escrito da Reveladora.
14.5. O CLIENTE desde já autoriza a BST a divulgar o seu nome como fazendo parte da relação de
clientes da BST no Brasil. O CLIENTE poderá cancelar a autorização prevista neste item, a qualquer
tempo, sem justificativa, mediante prévio aviso, por escrito, à BST.
15. DA CESSÃO DOS SERVIÇOS
15.1. A cessão de uso dos serviços contratados pelo Cliente a terceiros, implicará a rescisão imediata
do presente contrato, sem necessidade de notificação prévia, ficando o Cliente responsável pelo (i)
pagamento de indenização à BST por quaisquer tipos de danos, sejam eles pecuniários, de imagem,
dentre outros, assim como (ii) pelo ressarcimento de sanções de qualquer tipo que venham a ser
aplicadas em seu desfavor e (iii) pelo pagamento de uma multa no valor de 20% sobre valor total do
contrato.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS.
16.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e
seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente,
por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos
terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma das Partes declara que tem e manterá até o
final da vigência deste contrato um código de ética e conduta próprio, cujas regras se obriga a
cumprir fielmente. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seus respectivos
código de ética e conduta, ambas as Partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e
obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou
direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do
cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas
ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por
elas contratados. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é
causa para a rescisão unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos
causados à parte inocente.
16.2. O CLIENTE declara para todos os fins que:
16.2.1. Compromete, reconhece e garante que, na data de entrada em vigor deste Contrato, o
CLIENTE, nenhum de seus administradores, diretores, empregados, agentes e/ou qualquer outra
pessoa agindo em seu nome, direta ou indiretamente, não ofereceram, prometeram, entregaram,
autorizaram, solicitaram ou aceitaram qualquer vantagem, pecuniária ou de qualquer outro tipo, ou
qualquer outra coisa de valor, a favor ou proveniente de executivos, empregados ou qualquer outra
pessoa ligada a organizações internacionais, nacionais ou locais, públicas ou privadas (“Funcionário
Público”1), ou a favor ou proveniente de qualquer outra pessoa que seja relevante em relação a
negociação de contratos, outorga de licenças, permissões ou outras autorizações, públicas ou
“Funcionário Público”: inclui qualquer pessoa que trabalhe para ou em nome de um órgão do governo federal,
estadual, municipal ou distrital, repartições, agências, da administração direta ou indireta (incluindo empresas
de propriedade ou controladas pelo governo) ou qualquer organização pública internacional. Esta expressão
inclui também partidos políticos, empregados de partidos e candidatos a cargos públicos.

1
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privadas (“Pessoa Relevante”), relacionadas de alguma forma a este Contrato (“Compromisso
Relevante”).
16.2.2. Compromete, reconhece e garante que, na data de entrada em vigor deste Contrato, adotou
todas as medidas razoáveis para impedir que terceiros sujeitos ao seu controle ou influência
determinante, ou atuando em seu nome, ofereçam, prometam, entreguem, autorizem, solicitem ou
aceitem de Funcionário Público ou Pessoa Relevante, qualquer vantagem, pecuniária ou de outro
tipo, ou qualquer outra coisa de valor, de alguma forma relacionados com este Contrato
(“Compromisso Relevante de Terceiros”).
16.2.3. Cumprirá, integralmente e em todo momento, em relação com e no decorrer da vigência deste
Contrato, todas as leis, estatutos, regulamentos e códigos aplicáveis relacionados ao combate à
corrupção em qualquer jurisdição em que os negócios objeto deste Contrato serão conduzidos,
incluindo em todos os casos, as disposições e regras estabelecidas na lei Anti-Corrupção no Exterior
dos Estados Unidos (Foreign Corrupt Practices Act) (“FCPA”), (coletivamente, “Leis sobre Combate à
Corrupção). Para fins do disposto nesta cláusula, serão considerados atos de corrupção: aceitar ou
oferecer suborno, pagamentos impróprios, extorsão, oferta de emprego, tráfico de influências e/ou
quaisquer outros atos similares ou equivalentes, envolvendo Funcionário Público ou Pessoa
Relevante, assim como lavagem de dinheiro proveniente de ato de corrupção.
16.2.4. Cumprirá, adicionalmente, os Princípios de Atuação da BST ("Princípios de Atuação”), que
poderão ser atualizados periodicamente pela mesma, e estão disponíveis nos canais on-line
disponíveis ao cliente.
16.2.5. Tem e manterá durante toda a vigência do presente Contrato, as suas próprias políticas e
procedimentos para assegurar a conformidade com as Leis sobre Combate à Corrupção, que deverão
ser compatíveis com os Princípios de Atuação e suficientes para garantir de forma razoável que
violações às Leis sobre Combate à Corrupção serão prevenidas, detectadas e dissuadidas.
16.2.6. Comunicará imediatamente à BST eventual violação de qualquer das obrigações decorrentes
do previsto nesta cláusula; neste caso, a BST solicitará ao CLIENTE a adoção imediata das ações
apropriadas e corretivas necessárias para cumprir as Leis sobre Combate à Corrupção. Caso
contrário, ou se as medidas corretivas não forem adotadas em seu devido tempo, a BST poderá, a seu
critério, suspender o Contrato ou rescindi-lo; todos os valores devidos em decorrência do Contrato
até o momento da suspensão ou rescisão, serão pagos, na medida do permitido pela legislação
aplicável.
16.2.7. O não cumprimento do disposto em toda esta cláusula será considerado infração grave a este
Contrato e conferirá a BST o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido imediatamente o
presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade.
16.2.7.1. A suspensão ou cancelamento do contrato não exime o CLIENTE do pagamento dos valores
devidos pelo uso do serviço.
16.2.8. Na medida do permitido pela legislação aplicável, o CLIENTE indenizará e isentará a BST de e
contra todas e quaisquer reivindicações, danos, perdas, penalidades, custos (incluindo, mas não se
limitando a honorários advocatícios) e despesas decorrentes ou relacionadas a qualquer violação de
suas obrigações previstas nesta cláusula.
16.3. O CLIENTE poderá entrar em contato com a ANATEL, inclusive com o fim de obter cópia da
regulamentação, pelo portal eletrônico www.anatel.gov.br, pela Central de Atendimento 1331 e/ou
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1332 (deficientes auditivos) ou pelo endereço SAUS Quadra 6, Blocos E e H, CEP 70.070-940,
Brasília/DF.
16.4. Eventuais alterações contratuais ocorrerão por meio de Termo Aditivo a ser firmado pelas
Partes.
16.5. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por qualquer das
Partes, do direito ou faculdade que lhe assistem pelo presente Contrato, ou a concordância com o
atraso no cumprimento ou cumprimento parcial das obrigações da outra Parte, não afetarão os
direitos ou faculdades que poderão ser exercidos, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, nem
alterará as condições estipuladas neste Contrato.
16.6. A BST fica desde já autorizada pelo CLIENTE ceder no todo ou parte deste contrato, desde que
sejam mantidas as condições acordadas, e o CLIENTE seja informado.
16.7. A BST poderá terceirizar os serviços de faturamento e cobrança, desde que informe o CLIENTE
previamente na emissão dos "Documentos de Cobrança".
17. FORO.
17.1. As Partes elegem o foro da capital da Unidade de Federação indicada pelo Cliente no Termo de
Contratação de Serviços como o competente para dirimir eventuais conflitos oriundos desse
Contrato, com a renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Porto Alegre/RS, 02 de Janeiro de 2020.
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