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De São Paulo para Brasília, 12 de julho de 200

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
SUPERINTEDÊNCIA DF, SERVIÇOS DF, COMUNICAÇÃO DE MASSA
CONSULTA PÚBLICA Nº 239, DE 92 DE JUNHO DE 2000

Proposta de Regulamento para Compartilhamento de Infra-Estrutura entre Empresas
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
SAS - Quadra 06 - Bloco H - Ed.  Ministro Sérgio Motta - 2' andar - Biblioteca
70313-900 - BRASÍL'IA - DF
Fax. (061) 312-2002

Prezado Senhor Superintendente:

FIRSTMARK COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. empresa brasileira
com sede na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, à Av.  Faria Lima nº 3729,
5º andar, cj. 550 - parte, inscrita tio CNPJ sob nº' 03.407-70110001-38, sente-se
honrada em poder submeter seus comentários à Consulta Pública acima referenciada,
na expectativa de contribuir pura o avanço regulatório das telecomunicações do país,
nos seguintes termos:

1 . O artigo 11 da Consulta 239/2000 trata da publicidade que os Agentes de
serviços de telecomunicações, de interesse coletivo, e os de serviço Limitado
Especializado, de interesse restrito, bem corno de suas sub-modalidades, serviço
de Rede Especializado e serviço de Circuito Especializado e seus sucedâneos,
devem fornecer aos interessados, de forma que a infra-estrutura a ser
disponibilizada e as respectivas condições de compartilharnento sejam publicadas
em um jornal de circulação local, por um dia, para conhecimento dos interessados.

Considerando a relevância de interesses coletivos envolvidos entre as diversas
categorias de prestadores de serviços de telecomunicações e, a necessidade das
empresas em compartilhar as infra-estruturas existentes, entendemos que a forma com
que a publicidade vem descrita no art. 11 - publicação feita por 1 (um) dia em .jornal



local - é insuficiente e discriminatória, já que o § 1º do art. 14 estabelece
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que as solicitações devem ser atendidas por ordem cronológica de protocolização.
Portanto, entende-se, com essa redação, que as prestadoras de serviços de
telecomunicações locais seriam beneficiadas, em detrimento das demais.

De fato, um dos principais objetivos do Órgão Regulador é justamente aumentar e
melhoria a oferta de serviços num ambiente competitivo. Em cumprimento a esse
objetivo, a Lei Geral de Telecomunicações foi concebida para garantir a
competição em todos os níveis de serviços, estabelecendo no seu art. 2º, III, que:
"O Poder Público tem o dever de adotar medidas que promovam a competição e
a diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem padrões de
qualidade compatíveis com a exigência dos usuários."

Desta forma. sugerimos a supressão do Parágrafo único do art. 11 e a inclusão de
novos Parágrafos, nos seguintes termos:

“Art. 11

(...)

Parágrafo 1º. 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,. dois jornais de circulação nacional e um jornal de
circulação local, durante 3 dias consecutivos, da estrutura disponível e
respectivas condições de compartilhamento, bem como tornar a
peublicidade disponível no Site da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL.”

“Parágrafo 2º. Conforme as disposições estabelecidas no Parágrafo 1º, os
interessados poderão obter as informações detalhadas no Site da ANATEL,
que manterá a sua base se dados sempre atualizada.”



12 Jul 00 17:27                    Karl                                        +55 (011) 30488250                  pág3

FirstMark

FirstMark Communications do Brasil Ltda
Av. Brigadeiro Faria Lima 3729 – 5º andar
04538-905 São Paulo – SP (11) 300-9249/50
(11) 3048-8201 fax

2. Em complementação, o art. 13 dispõe que a solicitação deverá ser feita formalmente,
por escrito e conter as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade
do compartilhamento pelo Detentor.  No entanto, a ANATEL, estaria agindo de forma
contrária aos seus próprios princípios se descartasse a possibilidade, de
encaminhamento de solicitações de compartilhamento de infra-estrutura através de
meio eletrônico já que se utiliza de tais recursos para o atendimento de suas
finalidades.

A utilização do correio eletrônico (Internet) viabilizará o envio das solicitações de
Compartilhamento de Infra-Estrutura de forma rápida, eficiente e econômica.
Tomando parte desse entendimento, o Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de
São Paulo reconhece e aprova o recebimento de petições através de meio eletrônico,
previsto na Lei Federal n.º 9.800, de 26 de maio de 1999.

Dessa forma- sugerimos que o art. 13 da –Consulta n.º 239/2000 conste com a
redação que se dispõe e que sejam incluídos os Parágrafos, descritos abaixo:

"Art. 13. A solicitação de compartilhamento poderá ser feita formalmente, por
escrito, via fax ou correio eletrônico, desde que contenha as informações
técnicas necessárias para a análise da viabilidade do compartilhamento pelo
Detentor.

Parágrafo 1º. As informaçõe a que se refere o caput são, no mínimo, classe e
item de infra-estrutura, localidade, logradouro, quantidade e espaço desejado.

Parágrafo 2º. O recebimento das solicitações, para os fins previstos no art.
145, § 1º, contarão a partir da certificação do dia e hora de seu recebimento
pelo Detentor. As solicitações. As solicitações recebidas após às 19:00 horas
serão consideradas com a data do seguinte dia útil ao de seu recebimento.”

3. O artigo 34 da Consulta 239/2000 trata do compartilhamento da capacidade excedente,
previsto no art. 12 do Regulamento Conjunto para Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo,
aprovado pela Resolução Conjunta n.º 001/99. O
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Parágrafo 3º do art. 34 estabelece que as negociações de compartilhamento
devem observar a metodologia de cálculo prevista no Regulamento, ficando o
Detentor, entretanto, dispensado do procedimento previsto nos artigos 11 e 12
(Publicidade da Infra-Estrutura Disponível).

Esse dispositivo, mais uma vez  fere os preceitos garantidores da justa competição
em todos os níveis de serviços, a partir do momento que dispensa os Detentores
do cumprimento dos artigos 11 e 12. A Lei Geral de Telecomunicações, no art. 6º
diz que “Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no
princípio da livre, ampla e justa competição entre todas as prestadoras,. devendo o
Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para corrigir os efeitos da
competição imperfeita e reprimir as infrações da ordem econômica."

Assim, entende-se que a Consulta 239/2000 ao dispensar o Detentor dos
procedimentos previstos nos artigos 11 e 12 está propiciando a competição
imperfeita, devendo ser imediatamente reprimida pela ANATEL.

Por conseguinte, sugerimos que a redação do Parágrafo 3º, do art. 34 conste com
a seguinte redação:

"Art. 34

(...)

§ 3º. Neste caso, as negociações de compartilhamento devem observar a
metodologia de cálculo prevista neste Regulamento, devendo o Detentos
observar o cumprimento do procedimento previsto nos artigos 11 e 12.”

4. Por último, a Consulta 239/2000, no artigo 38, indica o Anexo II como um
"Exemplo Prático de Cálculo dos Valores Mínimo e Máximo de Referência do
Aluguel do Compartilhamento de Pustes”; no entanto, é de se notar que a
sistemática contempla unicamente o exemplo de postes, causando duvidas às demais



prestadoras de Serviços de telecomunicações que pretendem utilizar-se de infra-
estruturas diversas daquela.
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Dessa forma, sugerimos que sejam incluídos exemplos práticos de cálculo dos valor
mínimo e máximo para as demais classes de infra-estrutura, nos termos do artigo 9º:

Portanto, o art. 38 passaria a constar com a seguinte redação:

“Art. 38. Para efeito de ilustração da metodologia descrita nos artigos 26 e
27, foram apresentados no Anexo II deste Regulamento, exemplos de
cálculo dos valores mínimo e máximo para o aluguel da infra-estrutura para
as Classes de infra-estrutura, nos termos do art. 9º, a serem praticados entre
os agente interessado nos compartilhamento desta infra-estrutura.”

Permanecemos à disposição da Agência para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários

Atenciosamente,

FIRSTMARK COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
Frederico Mesnik

(Diretor)


