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CT: DPR-0700812000                                                                   Rio de Janeiro, 12 de julho de
2000

Para: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL
A/C.: Sr. Jarbas José Valente - Superintendente de Serviços de Comunicação de
Massa Adiantada por fax nesta data

De: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES
Márcio Henrique Wajnberg - Departamento de Política Regulatória

Ass: Consulta Pública no 239 - Proposta de Regulamento para Compartilhamento de
InfraEstrutura entre Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para enviar os comentários e sugestões da Intelig Telecomunicações à
Consulta Pública em referência.

Informamos que para cada artigo comentado, transcrevemos a sua redação original, incluímos uma
sugestão de redação e expomos as nossas justificativas para tal sugestão.

Estes são os comentários da Intelig:

I - Artigo 20

REDAÇÃO ORIGINAL

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

I - Agente: é toda pessoa jurídica detentora de concessão, permissão ou autorização para a prestação de
serviços de telecomunicações;
II - Detentor: é o Agente que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infra-estrutura;
III Solicitante: é o Agente interessado no compartilhamento de infra-estrutura;
IV Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres, de propriedade,
utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos Agentes de serviços de telecomunicações;
V - Compartilhamento: é o uso conjunto de uma infra-estrutura; e
VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não utilizada, disponível, portanto, para
compartilhamento.
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REDAÇÃO PROPOSTA

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

I - Agente: é toda pessoa jurídica detentora de concessão, permissão ou autorização para a prestação de
serviços de telecomunicações;
II - Detentor: é o Agente que detém, administra ou controla, direta ou indiretamente, uma infra-estrutura;
III - Solicitante: é o Agente interessado no compartilhamento de infra-estrutura;
IV - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres, de propriedade,
utilizados ou controlados, direta ou indiretamente, pelos Agentes de serviços de telecomunicações;
V - Compartilhamento: é o uso conjunto de uma infra-estrutura; e
VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não utilizada, disponível, portanto, para
compartilhamento, não se confundindo com a capacidade destinada a futura expansão.
VII - Capacidade Destinada a Futura Expansão: construção de infra-estrutura objetivando o
atendimento de incremento na demanda de serviços de telecomunicações e/ou oferta de
novos  serviços de telecomunicações.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos ser necessária a devida distinção entre o significado de "Capacidade Excedente" e
"Capacidade Destinada a Futura Expansão", visto que a solicitação de compartilhamento de infra-
estrutura de uma "Capacidade Destinada a Futura Expansão" pode ser negada pelo Detentor, fato que
será corroborado nos comentários ao artigo 14 do Regulamento em comento.

II - Artigo 3º

REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 3º Nos termos deste Regulamento e desde que passível, o compartilhamento da infra-estrutura, dar-
se-á nos seguintes casos:

I - quando solicitado por Agente de serviços de telecomunicações de interesse coletivo a outro Agente
de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, que esteja atuando na mesma área de prestação
de serviço;
II - quando solicitado por Agente de serviços de telecomunicações de interesse coletivo a Agente de
serviços de telecomunicações de interesse restrito, que esteja atuando na mesma área de prestação de
serviço;

REDAÇAO PROPOSTA

Art. 3º Nos termos deste Regulamento e desde que possível, o compartilhamento da infra-estrutura,
dar-se-á nos seguintes casos:
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I - quando solicitado por Agente de serviços de telecomunicações de interesse coletivo a outro
Agente de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, que esteja atuando na mesma área de
prestação de serviço;
II - quando solicitado por Agente de serviços de telecomunicações de interesse coletivo a Agente de
serviços de telecomunicações de interesse restrito, que esteja atuando na mesma área de prestação
de serviço;

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que há um erro de datilografia no texto original da Consulta Pública em comento.

III - Artigo 9º

REDAÇÃO ORIGINAL

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.

REDAÇÃO PROPOSTA

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.
III - Classe 3 - terrenos e prédios (áreas internas e externas)

Parágrafo 1º. 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.

Parágrafo 2º. No caso de compartilhamento de infra-estrutura Classe 1 e III, o Detentor
deverá tornar disponível, quando solicitado, refrigeração e/ou energia elétrica (corrente
alternada e contínua, protegida por fonte alternativa de geração de energia). Caso o
Detentor não possa fornecer a refrigeração e/ou a energia elétrica, deverá (i) tornar



disponível os meios físicos para que o Solicitante instale seus próprios equipamentos ou (ii)
permitir que a Solicitante efetue a expansão necessária nos equipamentos da Detentora.
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JUSTIFICATIVA:

As Classes 1 e 2 não esgotaram as possíveis áreas a serem compartilhadas, sendo, portanto, necessária
a inclusão de mais uma Classe.
A inclusão de um 2º parágrafo se faz necessária para determinar a obrigatoriedade de tomar disponível
as condições básicas para o adequado compartilhamento da infra-estrutura.

IV - Artigo 10º

REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 10. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade excedente.

§ lº O Detentor definirá, conforme disposto no art. 9º deste Regulamento, a capacidade excedente, bem
como as condições de compartilhamento.
§ 2º A infra-estrutura permanece sob controle e gestão do Detentor para fins de atendimento das
obrigações contidas em instrumento de concessão, permissão ou autorização.

REDAÇÃO PROPOSTA

Art. 10. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade excedente.

§ lº O Detentor definirá, conforme disposto no art. 9º deste Regulamento, a capacidade excedente, bem
como as condições de compartilhamento.
§ 2º A infra-estrutura permanece sob controle e gestão do Detentor para fins de atendimento das
obrigações contidas em instrumento de concessão, permissão ou autorização.
§ 3º A Solicitante deve garantir ao Detentor que o compartilhamento de infra-estrutura
solicitado se destina única e exclusivamente ao seu próprio uso, não devendo o mesmo ser
comercializado a terceiros.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que a inclusão de um § 3º à redação deste artigo 10 reveste o Detentor de todas as
garantias de que a infra-estrutura compartilhada não terá destinação diversa da prestação de serviços de
telecomunicações.

V - Artigo 11

REDAÇÃO ORIGINAL



Art. 11 - O Detentor deve tomar 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.

intelig
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. 9º, bem como das datas e
horários onde os interessados poderão obter informações detalhadas.

REDAÇÃO PROPOSTA

Artigo 11 - O Detentor deve tomar 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 local próprio a ser disponibilizado no site mantido pela Anatel na Internet e
administrado pelas Detentoras, enquanto houver capacidade excedente disponível, 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.

JUSTIFICATIVA:
Entendemos que a redação original, que propõe tão somente a publicação em “jornal local" da infra-
estrutura disponível, é insuficiente para preservar o princípio da isonomia entre as prestadoras de
serviços de telecomunicações. Dois fatos devem ser considerados para desaconselhar a redação
original da Consulta Pública em comento: (i) o conceito de "jornal local" pode gerar confusão, pois
não está estabelecido se o local a ser considerado é o da sede do Detentor ou do local de instalação
da infra-estrutura a ser compartilhada e (ii) o site da Anatel é a melhor fonte de consulta para toda e
qualquer prestadora interessada em compartilhar infra-estrutura.

VI - Artigo 12

REDAÇÃO ORIGINAL

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 PROPOSTA



Art. 12 - Nos casos mencionados no parágrafo único do art. 1 1, e na hipótese de solicitação de
compartilhamento de infra-estrutura sem a prévia publicação da intenção do Detentor em tomá-la
disponível, este deverá cumprir o disposto naquele parágrafo, caso haja possibilidade de atendê-la
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Parágrafo único: A ordem cronológica prevista no § 1º do artigo 14 deste Regulamento será
a dos protocolos recebidos após a publicação prevista no artigo 11 deste Regulamento.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que a inclusão de um § único ao texto deste artigo 12 é de suma importância para que o
princípio da isonomia entre as prestadoras seja preservado.

Vll - Artigo 14

REDAÇÃO ORIGINAL

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.
§ 2º 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.
§ 3º Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas ao
Solicitante.

REDAÇÃO PROPOSTA

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.
§ 2º O compartilhamento só poderá ser negado por razões de limitação na capacidade, segurança,
estabilidade, contabilidade, violação de requisitos de engenharia, futuras expansões da rede e
condições estabelecidas em regulamentação da Anatel.
§ 3º Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas ao
Solicitante.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que a previsão de expansão da rede do Detentor é uma razão para que o
compartilhamento de infra-estrutura solicitado seja negado.
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VIII- Artigo 21

REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 21.  O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o
seguinte:
I - objeto;
II - modo e forma de compartilhamento de infra-estrutura;
III - direitos, garantias e obrigações das partes;
IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais;
V - formas e acertos de contas entre as partes;
VI - condições de compartilhamento da infra-estrutura;
VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e das instalações e
qualidade;
VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 7º deste Regulamento;
IX - proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins não previstos no contrato
sem a prévia anuência do Detentor;
X - multas e demais sanções;
XI -foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais;
XII - prazos de implantação e de vigência; e
XIII - condições de extinção.

REDAÇÃO PROPOSTA

Art. 21. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, essencialmente, sobre o
seguinte:
I - objeto;
II - modo e forma de compartilhamento de infra-estrutura;
III - direitos, garantias e obrigações das partes;
IV - preços a serem cobrados e demais condições comerciais;
V - formas e acertos de contas entre as partes;
VI - condições de compartilhamento da infra-estrutura;
VII - condições técnicas relativas à implementação, segurança dos serviços e das instalações e
qualidade;
VIII - cláusula específica que garanta o cumprimento do disposto no art. 7º deste Regulamento;
IX - proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins não previstos no contrato
sem a prévia anuência do Detentor;
X - multas e demais sanções;
XI -foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais;
XII - prazos de implantação e de vigência;
XIII - condições de extinção;
XIV - condições de acesso;



XV - condições de circulação;
XVI - condições de permanência e

intelig
XVII - procedimentos operacionais, tais como relacionamento entre as empresas,
manutenção preventiva e corretiva, dentre outras.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que os itens acrescentados sejam de caráter essencial no contrato de infra-estrutura a ser
assinado, visto que tais definições são fundamentais para que o bom relacionamento entre as partes.

IX- Artigo 23

REDAÇÃO ORIGINAL

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 operacionalização dos
contratos, não podem exceder ao prazo indicado para o início de operação comercial do serviço de
telecomunicações, quando for o caso.
(...)

REDAÇÃO PROPOSTA

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 operacionalização dos
contratos, não podem exceder ao prazo indicado para o início de operação comercial do serviço de
telecomunicações, quando for- o caso.
(...)

JUSTIFICATIVA:

A redação original da Consulta Pública ora comentada não determina quais serão os casos em que
será possível exceder o prazo indicado para o início da operação comercial do serviço. Sendo assim,
sugerimos a exclusão da parte final do § 1º.

X- Artigo 34



REDAÇÃO ORIGINAL

Art. 34. Quando no 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, de 24 de
novembro de
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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.
(...)
§ 4º O compartilhamento previsto no caput não é considerado sublocação da infra-estrutura.

REDAÇÃO PROPOSTA

Art. 34. Quando no 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, 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.

§ 4º O compartilhamento previsto no caput não é considerado sublocação da infra-estrutura e deve
respeitar as regras constantes do Anexo 1 deste Regulamento.

JUSTIFICATIVA:

Entendemos que a ressalva inserida tem o objetivo de esclarecer que o compartilhamento entre as
pessoas jurídicas previsto no caput do artigo ora comentado, por não se tratar de sublocação, deverá
obedecer as regras deste Regulamento.

Agradecendo a habitual atenção, enviamos as nossas cordiais saudações

Márcio Henrique Wajnberg
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES
Departamento de Política Regulatória


