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À
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL
SAS – Quadra 6 – Bloco H – 4º andar
Brasília - DF

Ref.: Consulta Pública nº 239/00 – Proposta de Regulamento para
Compartilhamento de Infra-Estrutura entre Empresas Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações.

Prezados Senhores,

No intuito de contribuir com a elaboração de normas sobre telecomunicações por parte dessa D.
Agência, apresentamos no anexo Quadro Descritivo nossos comentários e sugestões à Consulta
Pública em epígrafe.

Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

Regina Ribeiro do Valle Ricardo Lagreca Siqueira
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Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Artigo 2º

IV

O termo “servidões
administrativas” é restritivo, uma
vez que a infra-estrutura pode ser
constituída por outras servidões e
demais direitos de passagem.

Alterar a redação para:

“IV - Infra-estrutura: são as servidões
administrativas ou não e demais direitos
de passagem, bem como dutos, condutos,
postes e torres, de propriedade, utilizados
ou controlados, direta ou indiretamente,
pelos Agentes de serviços de
telecomunicações;”

Artigo 9

I

Vide comentário acima. Alterar a redação para:

“I – Classe 1 - servidões administrativas
ou não e demais direitos de passagem;”

Artigo 11 Tendo em vista que o
compartilhamento ora tratado se
dará entre empresas muitas vezes
concorrentes diretas, entendemos
que a disponibilização das citadas
informações, incluindo aspectos
técnicos, preços e prazos, somente
deveria ser efetuada mediante
solicitação por formal escrito, nos
termos da Cláusula 13, para evitar
sua utilização visando vantagens
concorrenciais.

Alterar a redação para:

“Art. 11. O Detentor deve tornar
disponível, mediante apresentação de
solicitação formal nos termos do artigo
13, 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.”
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Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Artigo 11

Parágrafo Único

A forma de divulgação da
capacidade excedente deveria
seguir o modelo estabelecido no
artigo 9 do “Regulamento
Conjunto para Compartilhamento
de Infra-Estrutura entre os Setores
de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo”.

Alterar a redação para:

“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, dois jornais de circulação
nacional e um  jornal de circulação local
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.”

Artigo 14 Deve ser prevista penalidade para
evitar que a empresa prestadora de
serviços de telecomunicações
detentora de infra-estrutura
transfira referida infra-estrutura
para empresa não sujeita ao
regulamento em análise, visando
evitar o compartilhamento.

Incluir o seguinte parágrafo:

“Parágrafo Quarto - Após o
recebimento da solicitação prevista no
Artigo 13, a alienação, cessão ou
disponibilização de infra-estrutura,
por qualquer forma, pelo Detentor a
terceiros que não estejam sujeitos ao
presente regulamento ou ao
Regulamento Conjunto para
Compartilhamento de Infra-Estrutura
entre os Setores de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo, visando
evitar o compartilhamento sujeitará o
Detentor às penalidades definidas pela
Agência.”
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Quadro Descritivo

Cláusula Comentário Sugestão
Artigo 22 A redação deste artigo é dúbia, na

medida em que pode ser
interpretada como obrigação de o
Detentor garantir acesso ao
Solicitante e como obrigação de o
Solicitante observar as normas
para acesso do Detentor.

Alterar a redação para:

“Art. 22. Caso existam equipamentos de
propriedade do Solicitante nas
dependências do Detentor, deverão ser
observadas condições de acesso do
Solicitante à área em que os mesmos se
encontram instalados.”

Artigo 30 Tendo em vista a possibilidade de
investimentos conjuntos ou
formação de consórcios para a
viabilização da construção de
infra-estrutura, conforme artigo 35
do regulamento, deveria ser
prevista exceção à impossibilidade
de desvinculação de ativos, nos
moldes do Parágrafo Único do
artigo 25 do “Regulamento
Conjunto para Compartilhamento
de Infra-Estrutura entre os Setores
de Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo”.

Incluir o seguinte parágrafo:

“Parágrafo Único. A desvinculação dos
ativos envolvidos, caso necessária e
permitida pela legislação aplicada, será
objeto de autorização da Agência.”

Artigo 33 De modo a evitar discrepâncias
entre presente regulamento e o
“Regulamento Conjunto para
Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de
Energia Elétrica,
Telecomunicações e Petróleo”, o
prazo para a adequação dos
contratos deveria ser alterado para
180 (cento e oitenta) dias.

Alterar a redação para:

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

Cláusula Comentário Sugestão
Artigo 34

Parágrafo Quarto

O parágrafo em análise está em
contradição com o disposto no artigo
20, IX do “Regulamento Conjunto
para Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de Energia
Elétrica, Telecomunicações e
Petróleo”, que proíbe a sublocação
sem a prévia anuência do detentor,
no caso, a empresa de energia
elétrica ou petróleo.

Para evitar a contradição, tal ressalva
deveria constar do Regulamento
Conjunto para Compartilhamento de
Infra-Estrutura entre os Setores de
Energia Elétrica, Telecomunicações e
Petróleo.

Deveria ser previsto mecanismo para
a restituição ao Detentor da infra-
estrutura compartilhada, para o caso
de o Solicitante não estar fazendo
uso eficiente da parcela
compartilhada, bem como os
procedimentos para a
disponibilização de tais
informações. Tal disposição visaria
impedir que empresas constituam
reserva de capacidade, em prejuízo
de outros prestadores de serviços de
telecomunicações, incluindo o
próprio Detentor.

Incluir a seguinte cláusula:

“O Solicitante, tendo obtido o
compartilhamento de infra-estrutura,
deverá tornar disponível ao Detentor e a
outros Agentes, mediante solicitação
formal, informações sobre a utilização da
infra-estrutura compartilhada e sobre a
existência de capacidade excedente nesse
compartilhamento.

Parágrafo Primeiro. Caso seja verificado,
a qualquer momento a partir de __
(______) dias do início do
compartilhamento, que o Solicitante não
está se utilizando de pelo menos __% da
capacidade comportada pela infra-
estrutura compartilhada, será garantido
ao Detentor ou a qualquer outro Agente
interessado na infra-estrutura
compartilhada com o Solicitante,
requerer à Anatel a retomada da infra-
estrutura ociosa para o Detentor.

Parágrafo Segundo. O retorno da infra-
estrutura ociosa para o Detentor
implicará em sua obrigação de utilizá-la
no prazo de __ (_____) dias ou de
promover a publicação para oferecimento
de capacidade excedente, nos termos do
Artigo 11 deste Regulamento.”


