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Departamento de Interconexão
Av. Presidente Vargas, 1012 - sala 1442 – Centro - RJ

CEP 20179-900 -Tel: 02121 519-6011-Fax: 02121 519-8174

À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
SAS, Quadra 06, Bloco “H”
Edifício Ministro Sérgio Motta, 2º andar – Biblioteca
Brasília - DF
CEP 70.313-900
Fax 02161 312-2002

Assunto: CONSULTA PÚBLICA Nº 239, DE 12 DE JUNHO DE 2000 – PROPOSTAS E
COMENTÁRIOS DA EMPRESA BRASILEIRA DETELECOMUNICAÇÕES S.A. –
EMBRATEL

Prezados Senhores,

Com referência à consulta pública supra mencionada, emitida pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, a EMBRATEL vem apresentar seus comentários sobre os
termos da proposta de Regulamento para Compartilhamento de Infra-Estrutura entre
Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações.

1. Considerações Específicas:

Passaremos às nossas considerações sobre o texto proposto, com as respectivas
propostas e comentários para as alterações.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

Capítulo I
Do Objetivo

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo disciplinar o compartilhamento de infra-estrutura
entre empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, observados os princípios
contidos no art. 73, da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 , no art. 39 do Regulamento
Geral de Interconexão e no Regulamento Conjunto para 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.

Razão: Buscamos com essa inserção garantir que o compartilhamento de infra-estrutura
para fins de interconexão também esteja contemplado neste regulamento.
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Capítulo II
Das Definições

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

(...)

IV - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, terrenos, edificações, áreas prediais ,
dutos, condutos, caixas de emenda, caixas de passagem, postes e torres, de propriedade,
utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos Agentes de serviços de
telecomunicações;

Razão: Entendemos fundamental o acréscimo destes itens de infra-estrutura uma vez que
tratam-se de itens de larga utilização pelas empresas de telecomunicações no
desenvolvimento e na operacionalização do compartilhamento de infra-estrutura.

Capítulo III
Da Abrangência

(...)

Art. X (A ser inserido logo após o artigo 4º) Caso exista solicitação de mais de um Agente, é
prioritário o atendimento às solicitações de compartilhamento de infra-estrutura dos Agentes
que necessitem da mesma para fins de interconexão.

Razão: As atividades de interconexão em muitas ocasiões estão diretamente associadas ao
cumprimento das obrigações previstas na regulamentação e nos contratos de concessão e
autorização que as Prestadores de serviços de telecomunicações celebraram com a
ANATEL. Por esta razão deverá ser priorizado o atendimento às solicitações de
compartilhamento de infra-estrutura, realizadas por estes Agentes, que se destinem à
interconexão.

Art. 5º O compartilhamento de infra-estrutura deve necessariamente estar associado ao
objeto da concessão, permissão ou autorização expedida pelo Poder Concedente.

Parágrafo único. A utilização de infra-estrutura que determinado Agente detenha como
titular de Concessão, Autorização ou Permissão, por parte deste mesmo Agente, atuando
na qualidade de titular de outra concessão, autorização ou permissão para prestar serviços
de telecomunicações de interesse coletivo, não poderá ocorrer de forma discriminatória em
relação a solicitações de compartilhamento de infra-estrutura feitas por outro Agente de
serviços de telecomunicações de interesse coletivo nas suas diversas modalidades.

Razão:  Esta inclusão visa permitir que os demais Agentes de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo possam compartilhar a infra-estrutura de um outro
Agente em condições isonômicas em relação àquelas praticadas pelo Detentor na
prestação de diferentes modalidades de serviços.
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TÍTULO II
Do Compartilhamento de Infra-Estrutura

Capítulo II
Da Classificação da Infra-Estrutura

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, terrenos, edificações, áreas prediais ;
II – Classe 2 - dutos, condutos, caixas de emenda, caixas de passagem , postes e torres.

Razão: Esta inclusão é necessária para que este dispositivo fique consistente com a
alteração proposta para o art.2º, IV do presente texto.

Capítulo III
Das Condições de Compartilhamento de Infra-Estrutura

Art. 11. O Detentor deve tornar 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 podem dar publicidade antecipada em, pelo menos, um jornal de circulação local,
por um dia, a seu critério, da infra-estrutura disponível e respectivas condições de
compartilhamento, dispostos conforme o art. 9º, bem como das datas e horários onde os
interessados poderão obter informações detalhadas.

Razão: Consideramos que essa decisão, qual seja, a de dar publicidade da existência de
infra-estrutura disponível para compartilhamento, é “interna corporis”, ou seja, estará
vinculada  à estratégia e aos objetivos de cada corporação. Por esse motivo, entendemos
que deve ser facultado ao Agente a adoção desta possibilidade, que não deverá ser
convertida numa obrigação adicional. Além disso, este procedimento poderá se mostrar
ineficaz face às constantes modificações sofridas pelos planejamentos técnicos das
empresas.

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.

Razão: Em função dos motivos aduzidos acima este dispositivo torna-se desnecessário.

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 e no art.6Xº, deste
Regulamento.
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Razão: Acrescentamos “no art. X” neste parágrafo, pois ele se refere à sugestão de
dispositivo que pretendemos que se incorpore ao texto do capítulo III – Da Abrangência –
do Título I.

(...)

§ 3º Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas
ao Solicitante, de forma minuciosa, acompanhadas das comprovações pertinentes e
necessárias.

Razão: A comprovação das razões da impossibilidade de atendimento é fundamental para
que se impeça que a negativa infundada represente uma ameaça ao acesso aos itens de
infra-estrutura pelo Solicitante e um artificio utilizado para dificultar as atividades
desenvolvidas pelos Agentes no âmbito da prestação do serviços de telecomunicações

Capítulo IV
Do Contrato de Compartilhamento de Infra-Estrutura

Art. 20. Cópia do contrato de compartilhamento, bem como suas alterações, permanecerão
disponíveis na Biblioteca da Anatel para consulta do público em geral.

Parágrafo único. As informações trocadas entre as partes serão tratadas como
confidenciais, à medida que sejam expressamente identificadas com tal. As Partes poderão
solicitar à ANATEL tratamento confidencial de determinadas cláusulas do contrato.

Razão: Determinadas cláusulas podem envolver questões estratégicas e informações
sensíveis que deverão estar protegidas através de tratamento confidencial dispensado pela
Agência.

Art. 23. A partir da celebração do contrato, o compartilhamento deve ser operacionalizado
no prazo de até cento e vinte dias.

§ 1º Os prazos de que tratam o presente Regulamento para conclusão e a
operacionalização dos contratos, não podem exceder ao prazo indicado para o início de
operação comercial do serviço de telecomunicações, quando for o caso.

Razão: O prazo para conclusão dos contratos, uma vez confirmada pelo Detentor a
viabilidade de compartilhamento, já está definido no art. 16 da presente proposta.

Art. 24. As propostas de alteração dos contratos que impliquem em mudança das condições
de compartilhamento devem ser informadas pela parte interessada, à outra, com
antecedência mínima de cento e vinte sessenta dias, em relação à data pretendida para sua
efetivação, ou conforme disposição contratual.

Razão: Entendemos que apenas as alteração dos contratos que impliquem em mudança
das condições de compartilhamento devam respeitar o prazo proposto para informação, ou
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qualquer outro pactuado pelas partes, tendo em vista que alterações dessa natureza
eventualmente podem exigir reformulações ou ajustes naquelas condições que devem ser
objeto de planejamento integrado pelas partes envolvidas.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 33. Os contratos de compartilhamento de infra-estrutura celebrados anteriormente à
edição deste Regulamento deverão ser adequados e protocolizados na Anatel em até
noventa  cento e oitenta dias, contados da publicação do presente Regulamento.

Razão: O volume significativo de contratos de compartilhamento de infra-estrutura já
existentes demandará um grande esforço de todas as Prestadoras para negociar com todos
os Agentes envolvidos os termos e as condições para adequação dos mesmos à luz do
presente Regulamento. Consequentemente, torna-se necessária a fixação de um prazo
mais adequado para o atendimento desta obrigação.

Sendo estes nossos comentários e propostas a respeito da Consulta Pública Conjunta nº
239, ficamos na expectativa da compreensão desta Agência com relação à relevância das
questões apontadas.

Atenciosamente,

José Roberto de Souza Pinto
GERENTE DO DEPARTAMENTO DE INTERCONEXÃO
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