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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES POR ASSINATURA

COMENTÁRIOS À PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA

COMPARTILHAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA ENTRE EMPRESAS

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SOB CONSULTA

PÚBLICA DE N.º 239 DE 12 DE JULHO DE 2000.

Inicialmente, cabe-nos referir a importância da criação de um

regulamento que visasse equacionar o compartilhamento de infra-estruturas entre as

empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

Muito embora o Regulamento não abarque a totalidade dos

interesses dessas empresas na questão do compartilhamento de infra-estruturas,

especificamente quanto a exclusão do uso comum de cabos metálicos, coaxiais, fibras

óticas, etc., é de grande valia sua criação, já que inova fundamentalmente aspectos

abordados no Regulamento Conjunto da ANATEL, ANEEL e ANP, os quais careciam de

adequações específicas.

O fato de aplicar-se subsidiariamente ao Regulamento sob análise o

Regulamento Conjunto entre ANATEL, ANEEL e ANP, e os princípios contidos no art. 73

da Lei n.º 9.472/97, torna a norma mais completa, agregando-a aos casos concretos já

experimentados por ocasião do compartilhamento de infra-estruturas entre concessionárias

de diferentes setores de prestação de serviços públicos.

De início, cabe-nos ressaltar a inovação às definições anteriormente

referidas no Regulamento Conjunto, notadamente a de “capacidade excedente”:

Art. 2º Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as

seguintes definições:

(...)

VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não

utilizada, disponível, portanto, para compartilhamento.
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Aqui a definição está mais clara, sobretudo pela exclusão dos termos

“definidas como tal pelo Detentor”, ao final inserida no texto do mesmo conceito no

Regulamento Conjunto, que permitia uma interpretação ampla, onde permitia-se cogitar

que ao Detentor caberia a definição do que seria ou não capacidade excedente.

Conforme anteriormente comentado, apesar da importância deste

Regulamento, efetivamente não foi geral a regulamentação de compartilhamento de infra-

estruturas, posto que não previsto o uso comum de cabos metálicos, coaxiais, fibras

ópticas, sistemas de transmissão e outros elementos de rede, os quais serão objeto de

regulamentação específica da ANATEL. Regulamentou apenas quanto às seguintes infra-

estruturas:

Art. 9º As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de

compartilhamento ficam divididos em duas classes, da seguinte

forma:

I – Classe 1 - servidões administrativas;

II – Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres.     

Parágrafo único. A utilização mútua pelos Agentes, das redes de

telecomunicações, envolvendo cabos metálicos, coaxiais, fibras

ópticas, sistemas de transmissão e outros elementos de rede será

objeto de regulamentação específica a ser expedida pela Anatel.

Como se constata, interessam mais as servidões administrativas e as

torres para compartilhamento entre as empresas prestadoras de serviços de

telecomunicações, mormente pela improvável possibilidade dessas possuírem rede de

postes, cujo controle opera-se pelas empresas concessionárias de energia elétrica.

Diga-se, a propósito, que a falta de regulamentação específica quanto

ao compartilhamento dos itens excluídos (cabos coaxiais, fibras ópticas, etc), incita as

empresas prestadoras do serviço de energia elétrica explorarem fortemente esse mercado,

principalmente por haver estipulação expressa no Regulamento Conjunto que essas infra-
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estruturas não poderão ser disponibilizadas para compartilhamento quando forem

controladas, direta ou indiretamente, por agente prestador de serviço de telecomunicações

(§ 1º do art. 7º do Regulamento Conjunto).

A demora na ANATEL, pois, somente amplia o fato das

concessionárias de telecomunicações deverem sucumbir às condições de compartilhamento

das empresas de energia elétrica, já monopolistas dos postes, e agora, cada vez mais,

exploradoras da rede de fibras ópticas.

Quanto aos pedidos de compartilhamento, estes devem ser mais

precisos do que os previstos no Regulamento Conjunto, contendo informações específicas:

Art. 13. A solicitação de compartilhamento deverá ser feita

formalmente, por escrito e conter as informações técnicas

necessárias para a análise da viabilidade do compartilhamento pelo

Detentor.

Parágrafo único. As informações a que se refere o caput são, no

mínimo, classe e item de infra-estrutura, localidade, logradouro,

quantidade e espaço desejado.

Isso, a todo modo, possibilita uma análise mais agilizada por parte

do Detentor, o que viabiliza diminuir em 1/3 o prazo para resposta previsto na outra norma:

Art. 14. A solicitação deve ser respondida, por escrito, num prazo de

até trinta dias, contado da data de seu recebimento, informando

sobre a possibilidade ou não de compartilhamento.

§ 1º As solicitações devem ser atendidas por ordem cronológica de

protocolização, observada a prioridade, conforme disposto no

parágrafo único do art. 4º , deste Regulamento.

 (...)
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 Quanto ao § 1º acima transcrito, cumpre-nos salientar que apesar do

critério da ordem cronológica dos pedidos protocolizados ensejar uma busca desenfreada

do compartilhamento mesmo antes da publicação oficial deste Regulamento, tal método

arrefece a negociação no mercado paralelo do uso comum das infra-estruturas, onde os

Detentores contratariam somente com as propostas mais rendosas.

No art. 17, estranhamente foram excluídos incisos previstos no

Regulamento Conjunto, que ampliavam as garantias ao compartilhamento com condições e

preços justos.

Outro aspecto que chama atenção diz respeito à não previsão da

eficácia dos contratos à homologação dos mesmos por parte da ANATEL, fato que

distancia a ingerência da Agência nas condições contratuais avençadas.

Inovação interessante do Regulamento concerne na apresentação de

exemplos de cálculos pré-estabelecidos dos preços do compartilhamento, estabelecendo

valores mínimos e máximos, no art. 25, § único e seguintes:

Art. 25. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais,

de que trata o inciso IV do art. 21, devem assegurar a remuneração

do custo alocado à infra-estrutura compartilhada e demais custos

percebidos pelo Detentor, além de serem compatíveis com as

obrigações previstas no contrato de compartilhamento, conforme

descrito nos arts. 26 e 27 deste Regulamento.

Parágrafo único. A descrição citada no caput apresenta orientações

de cálculo dos preços mínimo e máximo de referência para a

determinação do valor do aluguel mensal da infra-estrutura, que

deverá se situar dentro desses limites.

Art. 26. Para a definição do valor mínimo de referência, deve-se

levar em consideração, proporcionalmente ao espaço necessário ao

compartilhamento, o custo da infra-estrutura instalada além do
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custo de manutenção ao longo de sua vida útil, conforme

metodologia apresentada no Anexo I.

Art. 27. Para a definição do valor máximo de referência, deve-se

levar em consideração, proporcionalmente ao espaço necessário ao

compartilhamento, o custo da infra-estrutura instalada, o custo de

manutenção e de reposição do capital aplicado ao longo de sua vida

útil, além de outros custos percebidos pelo Detentor, conforme

metodologia apresentada no Anexo I.

Tal regra evita abusos injustificados na fixação dos preços, evitando-

se, outrossim, cálculos desarrazoados para incrementar novas condições visando inflar as

quantias pagas pelo compartilhamento.

Os artigos 28 e 29 tratam da Mediação e Arbitragem nos casos de

conflitos de interesses entre os Agentes, a ser dirimido pela ANATEL. Apesar desse

importante meio de resolver questões conflituosas, nada obsta aos prejudicados buscar

judicialmente direito líquido e certo para o compartilhamento das infra-estruturas de

acordo com as regras ao caso pertinentes.

Corrobora o fato dos Solicitantes invocarem o Poder Judiciário para

o cumprimento do Regulamento, não haver sanções específicas para os infratores. No

Regulamento Conjunto não havia, e neste também não há, como se evidencia:

Art. 32. As sanções pelo não cumprimento das disposições

vinculadas ao compartilhamento de infra-estrutura serão fixadas em

regulamentação específica expedida pela Anatel.

Senão a maior, uma das grandes inovações do Regulamento diz

respeito ao art. 34, que abaixo se transcreve:

Art. 34. Quando no compartilhamento da capacidade excedente

previsto no art. 12 do Regulamento Conjunto para
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Compartilhamento de Infra-Estrutura entre os Setores de Energia

Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela Resolução

Conjunta n.º 001, de 24 de novembro de 1999, os Agentes envolvidos

forem ambos pessoas jurídicas detentoras de concessão, permissão

ou autorização para exploração de serviço de telecomunicações de

interesse coletivo, esse compartilhamento dar-se-á exclusivamente

nos termos do presente Regulamento.

Reza o art. 12 do Regulamento Conjunto:

“Art. 12 O agente interessado no compartilhamento em trecho já

compartilhado por outro agente de seu setor, deverá negociar a

utilização da capacidade excedente deste agente antes de solicitar o

compartilhamento”.

Trata-se, dessa forma, da possibilidade legal de um solicitante que

detém o uso da infra-estrutura compartilhada por força contratual, em ceder essa infra-

estrutura contratada à terceiros, tornando-se Detentor da mesma, quando, anteriormente era

Solicitante.

Tem relevância tal disposição por sintetizar efetivamente a utilização

coletiva dos bens públicos, não importando quem os controla, mas sim que são bens a

serem utilizados visando os interesses sociais e não individuais. Ademais, esses novos

Detentores deverão obedecer aos exemplos de cálculos apresentados pela ANATEL, cujo

valor máximo é inferior a valores cobrados pelas empresas de energia elétrica.

Os parágrafos 1º ao 5º regulamentam essa inovação, determinando

que não trata-se de sublocação esse compartilhamento, o usuário da infra-estrutura torna-se

Detentor da mesma, cabendo a ele dispor sobre a sua negociabilidade:

§ 1º Para os fins do compartilhamento previsto no caput o Agente

que compartilha a infra-estrutura dos setores de energia elétrica e

petróleo é considerado Detentor.
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§ 2º A capacidade excedente de que trata o caput corresponde à

faixa da infra-estrutura contratada pelo Agente, porém não

utilizada.

§ 3º Neste caso, as negociações de compartilhamento devem

observar a metodologia de cálculo prevista neste Regulamento,

ficando o Detentor, entretanto, dispensado do procedimento previsto

nos artigos 11 e 12.

§ 4º O compartilhamento previsto no caput não é considerado

sublocação da infra-estrutura.

§ 5º Sendo inviável o compartilhamento, a resposta do Detentor

deve ser apresentada na solicitação de compartilhamento às

empresas prestadoras de serviços públicos de energia elétrica ou

empresas prestadoras de serviço de transporte dutoviário de

petróleo, seus derivados e gás natural.

Por fim, o art. 36 do Regulamento faz previsão expressa do uso

compartilhado, de forma não discriminatória, das tubulações de acesso ou de distribuição

interna destinadas à telecomunicações em residências e prédios. De grande valia tal

previsão, sobretudo pela gradativa exploração de diversas empresas no sistema de cable

modem.

Fator ainda importante a considerar, situa-se na efetiva aplicação de

critérios de depreciação da infra-estrutura instalada a ser compartilhada nos termos da

Proposta sob comento. A clareza na definição desse conceito resultará na eliminação de

qualquer eventual ganho financeiro por parte do Detentor frente ao Solicitante, porquanto

aquele certamente usufruiu legalmente dos benefícios fiscais aplicáveis à matéria, não se

justificando, nesse plano, qualquer novo benefício que configuraria verdadeiro lucro,

distante, portanto, do propósito social do compartilhamento objeto do Regulamento sob

exame.
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Cabe também referir que, afora o fato do Regulamento não exaurir a

matéria, tendo aplicação a alguns aspectos do compartilhamento de infra-estrutura,

certamente valerá de base para outros Regulamentos, tais como os criados pela ANEEL, o

que contribuirá para o incremento da exploração do serviço de TV a Cabo no Brasil.

Nesse sentido, interessante incluir artigo no Regulamento que não

discrimine o tipo de serviço ou sinal a ser transportado, tal como o tipo de cabo passado ou

quantidade de fibras ópticas no cabo.

Da mesma forma, incluir ao art. 31 que os custos despendidos para

adequação da infra-estrutura devem ocorrer às expensas do Detentor, visando eximir os

Solicitantes dos custos de Make Ready.

Outro aspecto que poderia ser incluído no Regulamento, mesmo

havendo possibilidade de fazê-lo na seara contratual, diz respeito ao fato de cada Agente

arcar com as despesas de manutenção de suas redes e equipamentos, evitando-se a

obrigação de utilizar-se dos serviços do Detentor.

Finalmente, cabe informar à ANATEL que esta Associação

contratou com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo um estudo para avaliação da

metodologia de definição de preços para utilização compartilhada de infra-estrutura. O

estudo, entretanto, somente deverá estar concluído em cerca de 45 dias, e será

imediatamente enviado à ANATEL, como complemento à contribuição oferecida pela

ABTA.

Atenciosamente,

Diône Craveiro P. Silva

Diretor


