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À
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa
SAS - Quadra  06 - Bloco H - Ed.  Ministro Sérgio Motta - 2o. andar – Biblioteca
Brasília - DF

Assunto: Consulta Pública 239 - Proposta do Regulamento para Compartilhamento de Infra Estrutura
entre Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações

Encaminhamos em anexo os comentários relativos à Consulta Pública 239 - Proposta do Regulamento para
Compartilhamento de Infra - Estrutura entre Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações.

Atenciosamente,

Ercio Alberto Zilli
Diretor de Regulamentação

SEPS 702/902 Ed. General Alencastro
Bloco B – 4º andar

CEP.: 70390-025 Brasília - DF
Tel: (061) 317.7169/ Fax 317.7090



Comentários sobre a Consulta Pública 239 - Proposta de Regulamento para
Compartilhamento de lnfra-Estrutura entre Empresas Prestadoras de Serviços de

Telecomunicações

Art. 2º. VI

Texto proposto pela ANATEL:
VI - Capacidade excedente- é a infra-estrutura instalada porém não utilizada, disponível, portanto, para compartilhamento.

Texto sugerido:
VI - Capacidade excedente.- é a infra-estrutura instalada e não utilizada e sem previsão de uso, disponível, portanto, para
compartilhamento.

Justificativa:

A ocupação da infra-estrutura instalada pode estar prevista nos planos de expansão da rede da Detentora. Considerando
que o planejamento e os investimentos por ela realizados já contemplaram essa previsão, é razoável que essa infra-
estrutura não seja incluída na capacidade excedente passível de compartilhamento.

Art. 4o.

Texto proposto pela ANATEL:
Este Regulamento não se aplica às solicitações de compartilhamento de infra-estrutura feitas por Agentes de serviços de
telecomunicações de interesse restrito,

Parágrafo único. Os princípios, orientações básicas e parâmetros de cálculo contidos neste Regulamento poderão ser
utilizados pelos Agentes de serviços de telecomunicações de interesse restrito nas suas solicitações de compartilhamento
de infra-estrutura com outros Agentes, sendo prioritário, caso exista solicitação de mais de um Agente, o atendimento às
solicitações de compartilhamento de infra-estrutura dos Agentes que prestem serviços de telecomunicações de interesse
coletivo.

Texto sugerido:
Parágrafo único.  Os princípios, orientações básicas e parâmetros de cálculo contidos neste Regulamento poderão ser
utilizados pelos Agentes de serviços de telecomunicações de interesse restrito nas suas solicitações de compartilhamento
de infra-estrutura com outros Agentes, sendo que, caso exista solicitação de mais de um Agente, o atendimento às
solicitações de compartilhamento de infra-estrutura dos Agentes deve ser atendido de acordo com a seguinte prioridade.-



1 - agentes de serviços de interesse coletivo prestados em regime público

2 - agentes de serviços de interesse coletivo prestados em regime privado

3 - agentes de serviços de interesse restrito.

Justificativa:

Os agentes de serviços de interesse coletivo prestados em regime público deverão ter prioridade no atendimento às suas
solicitações de compartilhamento de infra-estrutura uma vez que estão sujeitos a obrigações de universalização, para cujo
atendimento poderão necessitar recorrer ao uso de recursos de infra-estrutura de outros prestadores, eventualmente
limitados.

Art. 11 - Parágrafo único

Texto proposto pela ANATEL:
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.

Texto sugerido:
Retirar o parágrafo único.

Justificativa:

Somente haverá necessidade de divulgar a infra-estrutura disponível para compartilhamento quando existir manifestação
concreta de interesse por parte de outra prestadora, para que possa ser atendida a prioridade definida no artigo 4º.

Art. 12

Texto proposto pela ANATEL:
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

Texto sugerido:
Na hipótese de solicitação de compartilhamento de infra-estrutura e caso haja possibilidade de atendê-la, o Detentor
deverá, antes da formalização do contrato, dar publicidade em pelo



menos um jornal de circulação local, por um dia, da infra-estrutura disponível e respectivas condições de
compartilhamento, dispostas conforme o artigo 9º, bem como das datas e horários onde os interessados poderão obter
informações detalhadas.

Justificativa:

Adequar o texto às modificações propostas no Art. 11.

Inserir novo artigo após o atual artigo 18

Texto sugerido:
O Contrato de Compartilhamento poderá incorporar cláusula que contemple a reciprocidade no compartilhamento de
infra-estrutura entre os Agentes envolvidos.

Justificativa:
Alguns contratos hoje vigentes possuem cláusulas nesse sentido.  Consideramos interessante explicitar a permissão para
que isso ocorra, de forma a evitar dúvidas futuras.

Art. 21 -V

Texto proposto pela ANATEL:
V - formas e acertos de contas entre as partes

Texto sugerido:
V - formas, acertos de contas entre as partes, condições de pagamento e reajuste de valores.

Justificativa:

Detalhar melhor o item.

Art. 21 - XII

Texto proposto pela ANATEL:
XII - prazos de implantação e vigência

Texto sugerido:
V - prazos de implantação, revisão e de vigência.

Justificativa:



Detalhar melhor o item.



Inserir novo item após o XIII do artigo 21

Texto sugerido:
XIV - responsabilidade sobre o uso de equipamentos certificados, licenciamento de sistemas, pagamento de taxas e
atendimento a outras exigências do poder concedente, quando aplicável

Justificativa:

A utilização de equipamentos e sistemas passíveis de certificação, licenciamento, etc em instalações de outro agente sem o
atendimento a essas exigências, pode sujeitá-lo a sanções por parte da Anatel É portanto recomendável que no contrato
seja explicitada a responsabilidade pelo atendimento das mesmas.

Art. 33

Texto proposto pela ANATEL:
Os contratos de compartilhamento de infra-estrutura celebrados anteriormente à edição deste Regulamento deverão ser
adequados e protocolizados na Anatei em até noventa dias, contados da publicação do presente Regulamento.

Texto sugerido:
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.

Justificativa:

Existe grande quantidade de contratos abrangidos por este Regulamento, o que demandará maior prazo para permitir a
sua adequação.

Art. 36

Texto proposto pela ANATEL:
As tubulações de acesso ou de distribuição interna destinadas à telecomunicações em residências ou prédios, devem ser
utilizadas de forma compartilhada e não discriminatória pelos diversos Agentes de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo.

Parágrafo único.  A utilização mútua das instalações e redes de telecomunicações prediais por Agentes será objeto de
regulamentação específica a ser expedida pela Anatel.



Texto sugerido:
Art. 36 - A utilização mútua das instalações e redes de telecomunicações prediais e seus acessos será objeto de
regulamentação específica a ser expedida pela Anatel.

Justificativa:

Já que será emitida regulamentação específica, é recomendável que para evitar dúvidas e interpretações divergentes, todas
as regras relativas ao assunto estejam contidas e detalhadas na mesma, não se justificando portanto a existência do "caput"
do artigo 36.

Inserir novo artigo após o atual artigo 39

Texto sugerido:
Os Agentes do Setor de Telecomunicações ao contratarem com terceiros o uso de itens de infra-estrutura abrangidos por
este Regulamento, deverão prever nos respectivos contratos ou acordos comerciais cláusula que permita o
compartilhamento dos mesmos com outros Agentes nos termos deste documento.

Justificativa:

Contratos firmados por agentes do setor com terceiros para uso de infra-estrutura, proíbem muitas vezes que ela seja
compartilhada com outro agente.  Sugere-se portanto que sejam tomados cuidados visando permitir a otimização do uso
da mesma.

Anexo 1 - VIII

Texto proposto pela ANATEL:
Fu = Fator de utilização da infra-estrura.

Refere-se ao índice de participação conjunta na utilização da infra-estrutura pelos Agentes envolvidos no
compartilhamento, ou seja:

Fu = _Hp_
Na x Ht

onde:
Hp = área ou distancia de compartilhamento da Infra-estrutura,
Na = número de Agentes que compartilham a infra-estrutura;
Ht = área ou distancia total da infra-estrutura em questão.

Texto sugerido:

Fu = Fator de utilização da infra-estrutura.  Refere-se ao índice de participação na utilização da infra-estrutura pelos
Agentes envolvidos no compartilhamento, sendo calculado da seguinte forma:

Hu = área ou distância útil total da Infra - Estrutura (que pode ser usada para compartilhamento)
Ha = área ou distância efetivamente usada por um Agente que está compartilhando a infra estrutura.



Fu = Há/Hu



Justificativa:

Se uma determinada infra - estrutura tem um valor "útil" ( aquele que pode ser efetivamente usado) de área ou distância,
cada Agente que a compartilhe deve pagar percentual correspondente à parcela dessa área ou distância "útil" que vai
ocupar.  Deve ainda ser ressaltado que o conceito de área ou distância "útil" variará em função do tipo e capacidade da
infra-estrutura que estiver sendo compartilhado, devendo ser avaliado caso a caso.


