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SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
CONSULTA PÚBLICA N.o 239, DE 12 DE JUNHO DE 2000
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Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
SAS - Quadra 06 - Bloco H - Ed.  Ministro Sérgio Motta - 20 andar -
Biblioteca
70313-900 - Brasília - DF
Fax. (061) 323- 2002

BRASIL TELECOM S.A., com sede na SAIN Via L4, Quadra 6, Lote 4, Brasília, Distrito
Federal, neste ato representada por suas procuradores abaixo-assinadas, vem, pela presente, com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.472197 ("LGT'), apresentar os seguintes comentários e sugestões
ao texto anexo à Consulta Pública no 239, de 12 de junho de 2000.

COMENTÁRIO No 1 - DEFINIÇÃO DE CAPACIDADE EXCEDENTE (inciso Vi do art.
2")

Entendemos que a definição de capacidade excedente deve excluir a capacidade não-utilizada
destinada para expansão dos serviços do Detentor, o que se coaduna com o princípio contido no art.
30 do Regulamento proposto.  Assim, sugerimos a seguinte redação para a definição de "Capacidade
Excedente" (inciso Vi do art. 20):

TEXTO ATUAL:

"Art. 20 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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REDAÇÃO SUGERIDA:

VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não utilizada e desnecessária à
expansão dos serviços prestados pelo Detentor, sendo disponível, portanto, para compartilhamento.

COMENTÃRIO No 2 - INCLUSÃO DA DEFINIÇÃO DE "SUBLOCAÇÃO"

Tendo em vista o disposto no inciso IX do art. 21 da Regulamentação Proposta e do inciso IX
do art. 20 da Resolução Conjunta ANEEUANATEUANP no 001, de 24 de novembro de 1999
(Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra-estrutura), sugerimos que seja incluída uma
definição da expressão "sublocação", uma vez que o compartilhamento pode ser entendido como uma
sublocação parcial.  Partindo da premissa que os dispositivos acima vedam, apenas, a sublocação
total, sugerimos a inclusão da seguinte definição a ser incluída num inciso adicional no artigo 20 da
Regulamentação proposta.  A definição abaixo sugerida tornaria o parágrafo 40 do art. 34 da
Regulamentação proposta desnecessário (favor verificar nosso Comentário no 6 abaixo) e a frase
contida ao final da mesma não permitiria a confusão entre a sublocação parcial e a cessão do
compartilhamento:

"Art. 20 Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as seguintes definições:"
......................

VII - Sublocação: é a transferência, por parte de um Agente a um terceiro, da posse sobre a
totalidade de uma infra-estrutura já compartilhada com o seu Detentor original, mediante o pagamento
de aluguei ou qualquer outra forma de remuneração, permanecendo o Agente sublocador responsável
perante o Detentor original por todos os seus direitos e obrigações advindas do compartilhamento
originalmente contratado."
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COMENTÁRIO N" 3 -

ESCLARECIMENTO QUANTO À OBRIGATORIEDADE OU NÃO DA PUBLICIDADE
ANTECIPADA DA INFRA-ESTRUTURA DISPONIVEL (PARAGRAFO UNICO DO
ART. 11 E CAPUT DO ART. 12)

Apesar de o parágrafo único do art. 11 do Regulamento proposto usar a expressão "devem
dar publicidade antecipada", o caput do art. 12 permite claramente a interpretação de que tal
publicidade seria facultativa, quando do interesse do Detentor, uma vez que além de prever a
possibilidade da ausência de tal publicação, a qualifica como sendo uma "publicação de intenção do
Detentor em torná-la disponível." Também o art. 30 e seus incisos permite a interpretação de que o
compartilhamento de infra-estrutura dar-se-á "quando solicitado".

Ademais, entendemos que caso tal publicação seja uma obrigação, ela não deverá ocorrer
apenas, "por um dia", em "um jornal de circulação local" porque tal dispositivo seria facilmente
contornado, sem atingir-se uma efetiva publicidade.

Entendemos que o compartilhamento só deve ocorrer quando solicitado e que a publicidade só
deva ocorrer quando a solicitação de compartilhamento for atendida.  Deve haver publicidade daquilo
que está sendo compartilhado, colocando-se no "síte" da ANATEL o contrato de compartilhamento
de lnfraestrutura.

Não haveria discriminação nem privilégio, já que o parágrafo primeiro do art. 14 deste
Regulamento dispõe sobre a necessidade de se atender às solicitações em ordem cronológica de
protocolização.

Por fim, no intuito de evitar desentendimentos após a resposta positiva quanto à solicitação de
compartilhamento de infra-estrutura, sugerimos a inclusão de um quarto parágrafo ao art. 14 do
Regulamento proposto:

Sendo assim, sugerimos a retirada do art. 11 e seu parágrafo único e art. 12, bem como a
inclusão de mais um parágrafo ao art. 14 e de outro artigo após o art. 14:
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TEXTO ATUAL:

"Art. 11. O Detentor deve tornar disponível, aos possíveis solicitantes, documentos que descrevam as
condições de compartilhamento, que não poderão ser discriminatórias, incluindo, entre outras,
informações técnicas da infra-estrutura disponível, os preços e prazos.

Parágrafo único.  Os Agentes de serviços de telecomunicações de interesse coletivo e os de serviço
Limitado Especializado, de interesse restrito, bem como de suas sub-modalidades, serviço de Rede
Especializado e serviço de Circuito Especializado e seus sucedâneos, devem dar publicidade
antecipada em, pelo menos, um jornal de circulação local, por um dia, da infra-estrutura disponível e
respectivas condições de compartilhamento, dispostos conforme o art. 90, bem como das datas e
horários onde os interessados poderão obter informações detalhadas."

"Art. 12.  Nos casos mencionados no parágrafo único do art. 11, e na hipótese de solicitação de
compartilhamento de infra-estrutura sem a prévia publicação da intenção do Detentor em torná-la
disponível, este deverá cumprir o disposto naquele parágrafo, caso haja possibilidade de atendê-la."

REDAÇÃO SUGERIDA

"Art. 11. (retirado)

Art. 12 (retirado)

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.

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.

§ 10 As solicitações devem ser atendidas por ordem cronológica de protocolização, observada a
prioridade, conforme disposto no parágrafo único do art. 40, deste Regulamento.
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§ 20 O compartilhamento só poderá ser negado por razões de limitação na capacidade, segurança,
estabilidade, contabilidade, violação de requisitos de engenharia ou de cláusulas e condições
estabelecidas pela ANATEL.

§ 30 Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas ao
Solicitante."

§ 4º Em caso de resposta positiva, o Detentor deve fornecer, ao Solicitante,
documentos que descrevam as condições de compartilhamento, incluindo informações
técnicas da infra-estrutura disponível, os preços, prazos e as condições técnicas a serem
respeitadas pelo Solicitante.

Art. 15 (renumerando-se os demais).  Os Agentes de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo e os de serviço Limitado Especializado, de interesse restrito, bem como de
suas sub-modalidades, serviço de Rede Especializado e serviço de Circuito Especializado e
seus sucedâneos, que decidirem pelo compartilhamento da Infra-estrutura, conforme
parágrafo 411 do Art. 14, devem publicar o contrato de compartilhamento no Site da
ANATEL.

COMENTÃRIO N" 6 - RETIRADA DO PARÃGRAFO QUARTO DO ARTIGO 34 DA
REGULAMENTAÇÃO PROPOSTA FACE À INCLUSÃO DA DEFINIÇÃO DE
SUBLOCAÇÃO.

Caso a sugestão contida no nosso Comentário no 2 acima seja acatada, sugerimos que o
disposto no parágrafo quarto do artigo 34 da Regulamentação proposta seja retirado:

§ 40 O compartilhamento previsto no caput não é considerado sublocação da infra-
estrutura
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Estes são os comentários e sugestões que apresentamos à consideração desta D. Órgão
Regulador, esperando contribuir ao aprimoramento da regulamentação no setor de telecomunicações.

Atenciosamente,

BRASIL TELECOM S.A.

Magali Favaretto Prieto

Cláudia Domingues Santos
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