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Anexo à CT-EL nº.

São Paulo,  12 de julho de 2000.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
CONSULTA PÚBLICA Nº 239, DE 12 DE JUNHO DE 2000
Proposta de Regulamento para Compartilhamento de Infra-Estrutura entre
Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
SAS – Quadra 06 – Bloco H - Edifício Sérgio Motta – 2º andar – Biblioteca
70313-900 – BRASÍLIA – DF
Fax.: (061) 312-2002

Contribuição da Telesp – Telecomunicações de São Paulo S.A.
Consulta Pública nº 239, 12 de junho de 2000
Proposta de Regulamento para Compartilhamento de Infra-Estrutura entre
Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações

CONSULTA PÚBLICA N.º 239 , DE 12 DE JUNHO DE 2000
PROPOSTA DO REGULAMENTO PARA COMPARTILHAMENTO DE

INFRA-ESTRUTURA ENTRE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Texto Original:
Art. 2º Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as seguintes
definições:
(...)
VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não utilizada,
disponível, portanto, para compartilhamento.

Texto Sugerido:
Art. 2º Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as seguintes
definições:
(...)
VI - Capacidade excedente: é a infra-estrutura instalada porém não utilizada, e
não prevista para utilização imediata e nos 5 (cinco) anos seguintes à publicação
do presente Regulamento , disponível, portanto, para compartilhamento.
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Justificativa:
Como as obrigações estabelecidas pelo Plano Geral de Metas de Universalização
alcançam o ano de 2005, entendemos que as Concessionárias de STFC,
comprometidas em seu cumprimento, estão realizando seu planejamento e
provisionamento de infra-estrutura para os próximos 5 (cinco) anos, não podendo
disponibilizá-la sob pena de descumprir as disposições regulamentares.

Cabe ressaltar que o próprio artigo 7º da presente Consulta Pública estabelece
que “o atendimento a parâmetros de qualidade, assim como de obrigações
associadas às concessões, permissões ou autorizações expedidas pelo Poder
Concedente e de normas internacionais para a prestação dos respectivos
serviços, não devem ser comprometidos pelo compartilhamento”.

Texto Original:
Art. 4º 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:
Art. 4º Este Regulamento não se aplica às solicitações de compartilhamento de
infra-estrutura feitas por Agentes de serviços de telecomunicações de interesse
restrito.
Excluir o Parágrafo Único.

Justificativa:
Sugerimos que sejam excluídas do presente Regulamento, em qualquer caso, as
solicitações  de compartilhamento de infra-estrutura realizadas por Prestadores de
serviços de telecomunicações de interesse restrito, por sua característica, definida
pelo art. 18 da Resolução nº 73, que aprova o Regulamento dos Serviços de
Telecomunicações, de serem destinados “ao uso do próprio executante ou
prestado a determinados grupos de usuários".
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Texto Original:
Art. 6º O Agente que preste serviços de telecomunicações de interesse coletivo
tem direito a compartilhar infra-estrutura de um Detentor, de forma não
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, nos termos deste
Regulamento.

Texto Sugerido:
Art. 6º O Agente que preste serviços de telecomunicações de interesse coletivo
tem direito a compartilhar infra-estrutura de um Detentor, de forma não
discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis, nos termos deste
Regulamento, observado o disposto no inciso VI do artigo 2º.

Justificativa:
Remeter o disposto no artigo à definição de capacidade excedente proposta.

Texto 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.

Texto Sugerido:
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.
Excluir o Parágrafo Único.

Justificativa:
Como o dispositivo proposto pelo Parágrafo Único já está coberto pelo
Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução nº 40, de 23/07/98,
entendemos que não seria necessária a referência a uma futura regulamentação.

Texto Original:
Art. 10. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade
excedente.
§ 1º O Detentor definirá, conforme disposto no art. 9º deste Regulamento, a
capacidade excedente, bem como as condições de compartilhamento.



Página 4 de 8

E:\PauloRicardo\Publicar\Consulta_239\coment_telesp.doc
01/08/00

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Texto Sugerido:
Art. 10. O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade
excedente.
§ 1º O Detentor definirá, conforme disposto no art. 9º e o inciso VI do art. 2º, deste
Regulamento, a capacidade excedente, bem como as condições de
compartilhamento.

Justificativa:
Remeter o disposto no artigo à definição de capacidade excedente proposta.

Texto Original:
Art. 11. O Detentor deve tornar 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, 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:
Art. 11. O Detentor tornará disponível aos 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.
Excluir o Parágrafo Único.

Justificativa:
A modificação sugerida no caput, trata-se apenas de adeqüação da redação.
Quanto à exclusão dos prestadores dos serviços de telecomunicações de
interesse restrito, diz respeito aos limites impostos pelo Regulamento Conjunto de
Infra-Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo,
aprovado pela Resolução Conjunta nº 001.

Por fim, sugerimos que, como o atendimento à solicitação do compartilhamento
deve ser realizada por ordem cronológica da demonstração de interesse, não
existe necessidade de divulgação da infra-estrutura disponível. Além disso, deve-
se levar em conta os custos relacionados a este tipo de publicidade.
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Texto 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.

Texto Sugerido:
Excluir o artigo 12.

Justificativa:
Adequär a redação com a proposta de exclusão do artigo 11.

Texto 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.

Texto Sugerido:
Art. 14. A solicitação deve ser respondida, por escrito, num prazo de até 90
(noventa) 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.

Justificativa:
A complexidade técnica para os estudos de viabilidade no compartilhamento de
infra-estrutura justifica a proposta de dilatação do prazo para a resposta de
solicitação do referido compartilhamento.
Adequäção com a proposta de exclusão do Parágrafo único do artigo 4º.

Texto Original:
Art. 21. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor,
essencialmente, sobre o seguinte:
(...)
IX – proibição de sublocação da infra-estrutura ou de sua utilização para fins não
previstos no contrato sem a prévia anuência do Detentor;

Texto Sugerido:
Art. 21. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor,
essencialmente, sobre o seguinte:
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(...)
IX – proibição de ceder, a título oneroso ou gratuito, a infra-estrutura ou de sua
utilização para fins não previstos no contrato sem a prévia anuência do Detentor;

Justificativa:
Não existe a figura de sublocação e sim de compartilhamento.

Texto 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.
§ 2º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada,
segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento.

Texto Sugerido:
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.
§ 2º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada,
segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento, exceto
quando avençado de forma diferente pelas partes no contrato que deu origem ao
compartilhamento .

Justificativa:
Deve-se liberar a parte que está em atraso do ônus de ressarcir a outra parte por
não disponibilizar a infra-estrutura no prazo de 120 dias, desde que haja consenso
entre o Detentor e o Solicitante.

Texto Original:
Art. 25. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata
o inciso IV do art. 21, devem assegurar a remuneração do custo alocado à infra-
estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de serem
compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento,
conforme descrito nos arts. 26 e 27 deste Regulamento.
Parágrafo único. A descrição citada no caput apresenta orientações de cálculo dos
preços mínimo e máximo de referência para a determinação do valor do aluguel
mensal da infra-estrutura, que deverá se situar dentro desses limites.
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Texto Sugerido:
Art. 25. Os preços a serem cobrados e demais condições comerciais, de que trata
o inciso IV do art. 21, devem assegurar a remuneração do custo alocado à infra-
estrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de serem
compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento,
conforme descrito nos arts. 26 e 27 deste Regulamento.
Excluir o Parágrafo único.

Justificativa:
O disposto Parágrafo único não diz respeito ao estabelecido no caput  do artigo.

Texto Original:
Art. 31. Os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura compartilhada
são de responsabilidade das partes que se beneficiarem da modificação
implementada, salvo disposição contratual em contrário.

Texto Sugerido:
Art. 31. Os custos de adaptação ou modificação na infra-estrutura compartilhada
somente poderão ser realizadas com a autorização do Detentor e são de
responsabilidade da Solicitante, salvo disposição contratual em contrário.

Justificativa:
A Solicitante do compartilhamento, como interessada, deve arcar com os custos
na adaptação ou modificação da infra-estrutura a ser compartilhada, a partir da
autorização do Detentor da mesma.

Texto Original:
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 dias, contados da publicação do
presente Regulamento.
§ 1º A adequação a que se refere o caput diz respeito estritamente a necessidade
de observância dos termos deste Regulamento na composição do contrato e
poderá ser feita mediante termo aditivo.
§ 2º O processo de adequação ou elaboração de contratos de compartilhamento
não deve causar descontinuidade dos serviços prestados.

Texto Sugerido:
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 dias, prorrogado por mais 90 (noventa)
dias, caso as partes não cheguem a um acordo, contados da publicação do
presente Regulamento.
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Justificativa:
Caso haja necessidade de adaptação dos contratos já celebrados com os
dispositivos propostos pela presente Consulta Pública, será necessário um prazo
mais dilatado para sua adeqüação, na situação de as partem não cheguem a um
acordo.

Texto Original:
Art. 36 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:
Excluir o artigo 36.

Justificativa:
Conforme a presente proposta de Regulamento, em seu artigo 9º, “as infra-
estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento ficam
divididos” em servidões administrativas, dutos, condutos, postes e torres. Assim,
não aplica-se às tubulações de acesso ou de distribuição interna destinadas à
telecomunicações em residências ou prédios.


