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VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E GUERREIRO

Advogados

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2000

À
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL
SAS, Quadra 06, Bloco "H" - Edificio Ministro Sergio Motta, 2º andar – Biblioteca
70.313-900 --- Brasília - DF
FAX: 61 312-2002 12360

Ref.: Consulta Pública a' 239, de 12 de junho de 2000

Prezados Senhores,

VIEIRA, REZENDE, BARBOSA e GUERREIRO ADVOGADOS, vem, pela presente, submeter à
apreciação de V.Sas, os seguintes comentários e sugestões com relação à Consulta Pública nº 239,
de 12 de junho de 2000 (a "Consulta Pública").

Os comentários e sugestões abaixo estão disponibilizadas por artigo e parágrafo do regulamento sob
consulta e, sempre que aplicável, acompanhados da respectiva justificativa e proposta de redação
alternativa.
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Título T
Das Disposições Gerais

Capítulo II
Das Definições

1. Art. 2º, IV

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

Sugestão:
Artigo 2º Para os fins deste Regulamento ficam estabelecidas as seguintes definições:
IV - Infra-estrutura: são as servidões administrativas, dutos, condutos, postes, torres, áreas
edificadas, terrenos e outras instalações físicas (internas ou externas) de propriedade,
utilizados ou controlados direta ou indiretamente, pelos Agentes de serviços de
telecomunicações",

Justificativa.
O presente Regulamento sob consulta tem por objetivo regulamentar, para aplicação entre
prestadores de serviços de telecomunicações, a matéria relativa ao compartilhamento de infra-
estrutura conforme apresentada no Regulamento Conjunto para o Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo, aprovado pela
Resolução Conjunta n.º 001/99 ("Regulamento Conjunto").  O Regulamento Conjunto, por sua vez,
vem regulamentar o disposto no Art. 73 da Lei 9.472/97, no que se refere ao compartilhamento de
infra-estrutura de outros prestadores de "serviços de interesse público" para aplicação em
telecomunicações.

Como efeito, o Art. 73 da Lei 9.472197 descreve, como infra-estrutura passível de
compartilhamento os "postes, dutos, condutos e servidões”.

O Regulamento Conjunto, por sua vez, estabelece em seu Art. 3º, V como infra-estrutura passível
de compartilhamento as "servidões administrativas, dutos, condutos, postos e torres (...), bem como
cabos metálicos coaxiais e fibras óticas não ativados", expandindo o disposto no Art. 73 da Lei
9.472197 de modo a refletir outras situações de compartilhamento que se consideraram relevantes.



Contudo, nota-se no Regulamento sob Consulta, destinado especificamente aos prestadores de
serviços de telecomunicações sujeitos à ANATEL, a ausência de referência ao tipo de
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compartilhamento de infra-estrutura bastante praticado entre os Agentes de telecomunicações, qual
seja o compartilhamento de áreas edificadas, terrenos e outras instalações físicas (internas ou
externas). Tal compartilhamento se verifica em diversas situações, tais como, a colocação de
equipamentos de um determinado Agente nos edifícios ou instalações físicas (e.g. "bunkers”) de outro
Agente a fim de receber ou prestar serviços de telecomunicações, otimizar recursos e, mesmo,
viabilizar a interconexão de redes.

Não obstante prática dividida, tal modalidade de compartilhamento, em diversos casos essencial à
prestação e/ou recebimento de serviços de telecomunicações, gera conflitos entre os Agentes,
especialmente no que se refere à obrigatoriedade (ou não) de disponibilização da infra-estrutura
solicitada, condições, técnicas e comerciais aplicáveis, prazos, enfim. uma série de itens que estão
sendo objeto de regulamentação no Regulamento sob consulta.

Ante o exposto, e considerando que o Regulamento destina-se aos Agentes de telecomunicações,
gostaríamos de sugerir que fossem englobados na definição de infra-estrutura passível de
compartilhamento entre os Agentes de telecomunicações, e, portanto, regulamentados na forma do
Regulamento sob consulta, as áreas edificadas, terrenos e outras instalações físicas (internas ou
externas), passando o Artigo, IV, a contar com a redação indicada acima.

Caso essa  Comissão entenda por não tratar desses itens no presente Regulamento, solicitamos a
gentileza de indicar se o compartilhamento de áreas edificadas, terrenos e outras instalares
físicas (internas ou externas) será objeto de regulamentação específica.

Título I
Das Disposições Gerais

Capítulo III
Da Abrangência

2. Art. 3º, caput

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

Sugestão:
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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Justificativa:
Nos parece ter havido um erro de digitação e, para a melhor compreensão do dispositivo, sugerimos
que a palavra "passível" se - ia substituída pela palavra "possível.".

3. Art. 4º, Parágrafo Único

Art.4º Este Regulamento não se aplica às solicitações de compartilhamento de infra-estrutura
feitas por Agente de serviços de telecomunicação 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.

Sugestão:

Art. 4º Este Regulamento não se aplica às solicitações de compartilhamento de infra-estrutura
feitas por Agentes de serviços de telecomunicação 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.

Justificativa:

O caput do art. 4º expressamente exclui do Regulamento sob consulta as Solicitações de
compartilhamento de infra-estrutura por agentes que prestem serviços telefônicos de interesse restrito,
refletindo o disposto no Art. 73 da Lei 9.472/97. O Parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez,
permite que estes últimos solicitem o compartilhamento de infra-estrutura de outros agentes,
respeitada a prioridade daqueles prestadores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo.
A interpretação conjunta de ambos os artigos torna-se incoerente, podendo gerar questionamentos
quanto à Agentes de serviço de telecomunicação de interesse restrito estarem ou não abrangidas pelo
Regulamento sob consulta.
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4. Art. 5º

Texto Atual:
Art. 5º O compartilhamento de infra-estrutura deve necessariamente estar associado ao objeto da
concessão, permissão ou autorização expedida pelo Poder Concedente.

Sugestão:
Art. 5º O compartilhamento de infra-estrutura deve estar necessariamente vinculado ao
cumprimento do objeto da concessão, permissão ou autorização expedida pelo Poder
Concedente.

Justificativa:
Sugerimos trocar "associado ao objeto" por "vinculado ao cumprimento do objeto" de modo a evitar
eventuais discussões sobre o significado e extensão de "associado".

Título II
Do Compartilhamento de Infra-Estrutura

Capítulo II
Da Classificação da Infra-Estrutura

5. Art. 9º, caput e incisos I e II

Texto Atuial:
Artigo 9º "As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento ficam
divididos em duas classes, da seguinte forma:
I- Classe 1 - servidões admimstrativas;
II- Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres;

Sugestão:
Art. 9º As infra-estruturas e os correspondentes itens passíveis de compartilhamento serão os
seguintes: servidões administrativas, dutos, condutos, postes, torres, áreas edificadas, terrenos
e outras instalações físicas (internas ou externas), ficam divididos em duas classes, da seguinte
forma:
I-       Classe 1 - servidões admimstrativas;
II-      Classe 2 - dutos, condutos, postes e torres
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Justificativa

Ainda que a natureza jurídica e aplicação do itens de infra-estrutura passíveis de compartilhamento
sejam, efetivamente, diferentes, não se verifica ao longo do Regulamento qualquer distinção ou regime
próprio no que se refere ao seu tratamento.

Não obstante, caso essa Comissão entenda que a classificação deva ser mantida e considerando o
comentário feito no item 1 acima, sugeriríamos, então, a criação de uma terceira classe que incluísse
"áreas edificadas, terrenos e outras instalações físicas (internas ou externas).”

6. Art. 9º, Parágrafo único

Texto Atual:
Art. 9º
(...)

Parágrafo único: A utilização mútua pelos Agentes, das redes de telecomunicações,
envolvendo cabos metálicos, coaxiais, fibras óticas, sistemas de transmissão e outros
elementos de rede será objeto de regulamentação específica a ser expedida pela Anatel.

Comentários:
Apenas gostaríamos de indagar à Comissão se existe alguma previsão relativamente à divulgação da
regulamentação pertinente às infra-estruturas elencadas no dispositivo ora sob análise, tendo em vista
que se trata de assunto de intenso debate e interesse entre os próprios Agentes de telecomunicações
e entre os Agentes e os concessionários de outros serviços de interesse público.

Capítulo 111
Das Condições de Compartilhamento de Infra-Estrutura

7. Art. 10, § 1º

Texto Atual:
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.
(...)
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Sugestão:
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.
§ 2º Para fins deste Artigo e deste regulamento a capacidade excedente não se confunde com
a capacidade do Detentor que, apesar de ociosa em um determinado momento, servirá para
futura expansão do próprio Detentor, devendo o mesmo, se contestado, demonstrar a
destinacão ou alocação da referida capacidade.

Justificativa:

Tendo em vista que o mercado de telecomunicações encontra-se em notada expansão, que deverá
perdurar e, em alguns casos, se intensificar, entendemos necessário preservar a infra-estrutura
construída, contratada ou alocada por um Agente de Telecomunicações justamente para futura
expansão.

Tal infra-estrutura para expansão não deveria ser considerada capacidade excedente passível de
compartilhamento, sob pena de, eventualmente, prejudicar o próprio Detentor que poderá ficar sem
margem de expansão, o terá que buscar outras formas de expansão mesmo jáà tendo planejado a sua
infra-estrutura pari suportar esse crescimento.

Eventuais abusos por parte de Agentes que, para fim de negativa de compartilhamento, aleguem ser
toda a sua capacidade ociosa destinada à futura expansão seriam solucionados junto à Anatel, com
base nos mecanismos previstos no Regulamento.

8. Art. 10. § 2º (original):

Texto Atual:
Art. 2º O compartilhamento dar-se-á por meio da utilização da capacidade excedente.
(...)
§ 2º A infra-estrutura permanece sob o controle e gestão do Detentor para fins de
atendimento das obrigações contidas em instrumento de concessão, permissão ou
autorização.
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Sugestão
§ 2º A infra-estrutura permanece sob o controle e gestão do Detentor para fins de
atendimento das suas obrigações, conforme o estabelecido nos seus respectivos
instrumentos de concessão, permissão ou autorização, sem prejuízo de as partes
estabelecerem condições de acesso, circulação, permanência na infra-estruturas
compartilhadas para fins de instalação ou manutenção dos equipamentos ou
facilidades ali alocadas.

Justificativa:

Entendemos que o parágrafo 2º refere-se ao atendimento das obrigações do Detentor. Assim,
sugerimos pequena modificação com o objetivo de esclarecer a redação.

Com relação à inclusão ao final do texto original do parágrafo 2º, entendemos que em qualquer
hipótese de compartilhamento de infra-estrutura será necessário permitir o acesso, a circulação, e a
permanência nas infra-estruturas compartilhadas de modo a permitir que sejam instalados os
equipamentos ou facilidades de telecomunicações ali alocados ou instalados. sem que isso importe em
transferência da gestão dos referidos itens compartilhados.

9. Art. 11. Parágrafo único

Texto atual
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 seus sucedânios, 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 Art. 9", bem como das datas e horários onde interessados
poderão obter informações detalhadas.

Sugestão:
Parágrafo Primeiro: 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 seus sucedâneos, devem dar publicidade sobre qualquer compartilhamento de infra-
estrutura de que venham a fazer parte como Detentores, de modo a permitir que outros Agentes de
Telecomunicações possam se habilitar ao compartilhamento disponibilizado.

Parágrafo Segundo: A publicidade de que trata o parágrafo anterior deverá ocorrer por meio de
publicação em, pelo menos, 2 jornais de circulação nacional e no _Diário Oficial do Estado da sede
do Detentor por 3 (três) dias, bem como no site da ANATFL. indicando a infra-estrutura disponível e
respectivas condições de compartilhamento, dispostos conforme Art. 9º, bem corno das datas e
horários onde interessados poderão obter informações detalhadas.
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Justificativa:

Para fins de compatibilização com o disposto no Artigo 9º do Regulamento Conjunto, sugerimos que
a publicação prevista no Artigo 11 do Regulamento sob consulta observe o mesmo procedimento,
qual seja: pelo menos 2 (dois) jornais de circulação nacional, 1 (um) jornal de circulação local durante
3 (três).

Para evitar discussões sobre qual jornal local a ser utilizado, se o da sede do detentor ou da
localidade onde se encontra a infra-estrutura passível de compartilhamento, sugerimos indicar que
seja utilizado um jornal de circulação no local da sede do detentor. Tal medida, além de evitar
discussões sobre o periódico a ser utilizado permite que os interessados saibam exatamente onde
ocorrerá a publicação, bastando, para isso recorrer ao cadastro de operadores mantidos pela
ANATEL.  Ainda nesse sentido, e paira fim de melhor identificar os periódicos a serem verificados,
sugerimos a adoção de metodologia contida na Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76),
determinando que uma das publicações ocorra no Diário Oficial do Estado em que se encontrar a
sede do Detentor.

Como meio alternativo e para maior publicidade ao comunicado, poderia-se, inclusive, determinar a
disponibilização do mesmo no "site" da ANATEL, à exemplo de procedimento adotado em função do
Regulamento de Compras.

Os sugestões acima visam permitir à todos os interessados saber onde ocorrerão as publicações
referentes à disponibilização de infra-estrutura para compartilhamento, além de se evitar que ocorram
publicações em tantos periódicos locais quanto existam presença de operadoras, isto é, virtualmente,
todo o Brasil.

Por fim, resta estabelecer qual o momento em que deverá ocorrer a publicação. Em princípio,
imagina-se que grande maioria dos Agentes possua ou controle, neste momento, infra-estrutura
passível de compartilhamento na forma do Regulamento. Ainda, quando se dará o momento de
publicação para o caso de novas infra-estruturas passíveis de compartilhamento? Digamos que um
Agente celebre um contrato que lhe garanta o direito construir dutos em uma determinada área. Qual
seria o momento, o da celebração do instrumento, ou do fim das obras? Dada multiplicidade de
situações que podem ocorrer, sugerimos que a publicação ocorra apenas quando do efetivo
compartilhamento de uma determinada infra-estrutura por um Detentor, para que se preserve o direito
de outros Agentes solicitarem, isonomicamente, o direito de compartilhamento, como já prevê o
Artigo 12 do Regulamento.

10. Art. 13, caput

Texto Atual:
Art. 13.  A solicitação de compartilhamento deverá ser feita formalmente, por escrito e conter
as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade do compartilhamento pelo
Detentor.
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Sugestão:
Artigo 13 A solicitação de compartilhamento deverá ser feita formalmente, por escrito e
conter as informações técnicas necessárias para a análise da viabilidade do compartilhamento
pelo Detentor.

Justificativa:

A fim de tornar mais enxuta a redação do caput do artigo ora sob análise, sugerimos a  supressão da
palavra "formalmente" do corpo do dispositivo.

Capítulo IV
Do Compartilhamento de Infra-estrutura

11. Art. 13, Parágrafo único

Texto Atual:
Art. 13

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

Sugestão:
Parágrafo único As informações a que se refeito o caput são, no mínimo, classe, item de infra-
estrutura, localidade, logradouro, quantidade e espaço desejado.

Justificativa:

Tendo em vista o comentário contida no item 5 acima, entendemos ser desnecessária a indicação da
classe de infra-estrutura.

Gostaríamos que a Comissão nos esclarecesse se a expressão "item" tem a mesma acepção
empregada no caput do Artigo 9º. Em havendo a referida sinonímia, sugerimos acrescentar tal
expressão, e respectivo significado, no artigo 2º do Regulamento ora sob consulta.
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12. Art. 14, § 3º

Texto Atual.
Art. 14 (...)
§ 3º Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser informadas ao
Solicitante.

Sugestão:
Art. 14
(...)
Parágrafo 3º Em caso de resposta negativa, as razões do não atendimento deverão ser
informadas ao Solicitante por escrito.

Justificativa:
Para conferir maior segurança à relação jurídica estabelecida entre Solicitante e Detentor, sugerimos
que as razões do não atendimento à Solicitação sejam informadas ao primeiro por escrito.

13. Art. 15, caput

Texto Atual:
Art. 15. Caso o Solicitante não concorde com as razões alegadas pelo Detentor para a
inviabilidade do compartilhamento poderá requerer a mediação ou a arbitragem da Anatel,
Conforme os arts. 28 e 29 deste Regulamento.

Sugestão
Art. 15. Caso o Solicitante não concorde com as razões alegadas pelo Detentor para a
inviabilidade do compartilhamento poderá requerer instauração de procedimento
administrativo junto à Anatel, que poderá determinar a realização de perícia técnica.

Justificativa

O parágrafo 2º do Artigo14 do Regulamento sob consulta busca elencar razões de natureza objetiva
para que seja negado o compartilhamento de infra-estrutura pelo Detentor. A discordância da
Solicitante relativamente ao não atendimento do pedido pelo Detentor somente se daria em função de
questionamento da veracidade ou acuidade da resposta dada pelo Detentor com relação àqueles
critérios objetivos.

Assim, não se trataria, no caso, de questão negocial ou de acordo entre as partes sujeitas, portanto, à
mediação ou arbitragem. Seria o caso, sim, de se verificar, por meio de perícia técnica, se realmente
as razões alegadas pelo Detentor são legitimas de um ponto de vista objetivo com o objetivo de
demonstrar o cumprimento (ou não) do disposto no regulamento.
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14. Art. 16

Texto Atual:
Art. 16. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá ser firmado em até
sessenta dias após a resposta do Detentor, informando sobre a viabilidade de
compartilhamento.

Sugestão:
Art. 16. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá ser firmado em até trinta
dias após a resposta do Detentor, informando sobre a viabilidade de compartilhamento,

Justificativa:

Entendemos que, de um modo geral, os prazos para a execução dos contratos estão muito longos.

15. Art. 19

Texto Atual
Art. 19. O contrato de compartilhamento deve ser protocolizado na Anatel em até dez dias
após a sua celebração.

Comentários:
Gostaríamos que essa Comissão esclarecesse a finalidade da protocolização dos contratos. Trata-se
de expediente pata fins de mera publicidade do contrato, na forma do Artigo 20, ou irá a ANATEL
proceder à uma análise de forma e substância do contrato para fias de homologação, podendo
formular exigência, exigir adequações, etc.?. Ainda, haverá alguma sanção associada à eventual
ausência de protocolização?

16. Art. 21, caput

Texto Atual:
Art. 21. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, essencialmente,
sobre o seguinte:
(...)
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Sugestão:
Art. 21. O contrato de compartilhamento de infra-estrutura deverá dispor, necessariamente,
pelo menos, sobre o seguinte:
(...)

Justificativa:

Entendemos que as condições elencadas nos incisos do Artigo 21 são condições mínimas, podendo
as partes dispor e acordar sobre outras questões e matérias de interesse, respeitadas as disposições
legais e regulamentarei aplicáveis.

17. Art. 21, inciso X

Texto Atual
Art. 21.
(...)
X - multas e demais sanções;

Comentários:
Solicitamos a essa Comissão confirmar se as multas e sanções referidas podem ser livremente
pactuadas entre as partes, considerando que, na forma do Artigo 32 do Regulamento sob consulta
ainda estará definido as sanções associadas à questão do compartilhamento de infra-estrutura.

18. Art. 21, inciso XI e parágrafo único

Texto atual:
Art. 21.
(...)
XI – foro e modo para solução extrajudicial das divergências contratuais;
(...)
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Parágrafo único. O disposto no inciso XI deste artigo se aplica quando as partes pretendem submeter
as divergências contratuais à mediação ou arbitragem administrativa da Anatel.

Comentários:

Solicitamos a essa Comissão esclarecer se a arbitragem a que se refere o dispositivo transcrito acima
é o procedimento de arbitragem em questões compartilhamento que foi objeto da Consulta Pública
Conjunta n.º 002/2000, o qual ainda não aprovado pela ANATEL.

Ainda, seria importante definir, para esse caso, e para os fins, da Consulta Pública Conjunta nº
002/2000, se o procedimento arbitral tratado é vinculante e final nos termos Lei nº 9.307/96, ou se
constituirá, unicamente, em procedimento de natureza administrativa.

19. Art. 21, XII

Texto Atual:
Art. 2 1, XII - prazos de implantação e de vigência;

Sugestão:
Art. 21, XII - prazos de implantação e de vigência compatíveis com a necessidade de retorno
do investimento por parte do solicitante do compartilhamento;

Justificativa:

Os prazos devem estipular um prazo mínimo suficiente para que o Solicitante tenha um retorno
financeiro para o investimento feito pelo Solicitante.

20. Art. 22

Texto Atual
Art. 22. Caso existam equipamentos de propriedade do Solicitante nas dependências do
Detentor, deverão ser observadas condições de acesso deste à área em que os mesmos se
encontrem instalados.

Sugestão:
Art. 22. Caso existam equipamentos de propriedade do Solicitante nas dependências do
Detentor, deverão ser observadas condições de acesso circulação e permanência daquele à
área em que os equipamentos estiverem instalados, bem como eventuais condições de
segurança.
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Parágrafo Primeiro. As informações, termos e condições a que se refere o caput deste artigo
deverão ser disponibilizadas pelo Detentor ao Agente de telecomunicações solicitante quando
da resposta positiva à solicitação de compartilhamento efetuada na forma deste Regulamento.

Parágrafo Segundo. As condições de acesso, circulação e permanência, bem como as
condições de segurança deverão estabelecidas de forma não discriminatória.

Justificativa:

Além da questão do acesso que já estava abordada na redação original entendemos aplicável deixar
claro que as condições de circulação, permanência e segurança também sejam observadas.

Entendemos ser importante que tais condições fixadas pelo Detentor sejam de conhecimento do
Solicitante logo quando da resposta positiva ao um podido de compartilhamento para que este possa
avaliar, juntamente com as questões técnicas e comerciais aplicáveis, se aquele determinado
compartilhamento efetivamente atende às suas necessidades.

Ainda, entendemos ser importante frisar que referidas condições não seja fixadas casuisticamente, de
forma discriminatória.

21. Art. 23, caput

Texto Atual:
Art. 23. A partir da celebração do contrato, o compartilhamento deve ser operacionalizado
no prazo de até cento e vinte dias.

Sugestão
Art. 23. A, partir da celebração do contrato, o compartilhamento deve ser operacionalizado
no prazo de até, no máximo, trinta dias, sob pena de sanção e multa,

Justificativa:

Entendemos que o prazo de 30 dias é razoável, uma. vez que, anteriormente, as partes já tiveram 90
dias para as negociações (trinta para solicitação do compartilhamento mais 60 para conclusão do
contrato, como sugerido).
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22. Art. 23, § 1º

Texto Atual:
Art. 23
(...)
§ 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.

Sugestão
Art. 23
(...)
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput do art. 23, nos casos em que o compartilhamento de
infra-estrutura for condição necessária ao início da prestação de serviço de telecomunicações,
fica estabelecido que os prazos acima não poderão exceder ao prazo estipulado para início
da operação comercial dos referidos serviços de telecomunicações.

Justificativa.-

Sugerimos a redação acima para melhor delimitar os casos em que a infra-estrutura deverá ser
implementada antes do início de operação de prestadoras de serviços de telecomunicações.

23. Art. 23. § 2º

Texto Atual:
Art. 23
(...)
§ 2º Havendo atraso, a parte responsável deve ressarcir a parte prejudicada, segundo
condições e valores previstos no contrato de compartilhamento.
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Sugestão:
Art. 23
(...)
I - Havendo atraso na hipótese do § 1º, a parte responsável deve ressarcir a parte
prejudicada, segundo condições e valores previstos no contrato de compartilhamento.

Justificativa:

Para fins de esclarecer a qual prazo se referia o dispositivo,

Ainda, solicitamos a essa Comissão esclarecer se as partes poderão estabelecer livremente a forma
de apuração de perdas e danos eventualmente ocorridas.

24. Art. 23, § 4º

Texto Atual
Art. 23.
(...)
§ 4º Em função de situações específicas e de comum acordo, as partes podem alterar o prazo
previsto no caput deste, artigo, desde que o mesmo não exceda a duzentos e quarenta dias.

Sugestão
Art. 23.
(...)
§ 3º Em função de situações especificas e de comum acordo, as partes podem alterar o prazo
previsto no caput deste artigo, desde que o mesmo não exceda a sessenta dias.

Justificativa:

A fim de consolidar a disposição dos dispositivos, entendemos que o § 4º deva passar a ser o § 3º,
se o § 2º virar um inciso do § 1º. Em relação à redução do prazo a justificativa é a mesma para o
caput do art. 23.
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25. Art. 24

Texto Atual:
Art. 24. As propostas de alteração dos contratos devem ser informadas pela parte
interessada à outra. com antecedência mínima de cento e vinte dias, em relação à data
pretendida para sua efetivação, ou conforme disposição contratual.

Sugestão:
Art. 24. As propostas de alteração dos contratos devem ser informadas pela parte
interessada à outra. com antecedência mínima de cento e vinte dias, em relação à data
pretendida para sua efetivação, ou conforme disposição contratual.

Justificativa:

Entendemos que a questão das alterações ao contrato devem ser livremente estabelecidas entre as
partes interessadas.

Capítulo V
Dos Preços

26. Art. 25

Texto Atual:
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.

Comentários

A redação do caput Artigo 25 dá a entender que a precificação do compartilhamento de infra-
estrutura ocorreria apenas em função dos custos envolvidos, e não levaria em consideração a
possibilidade de lucro na operação.  Solicitamos a gentileza de confirmar.

27. Art. 25, Parágrafo único

Texto Atual:
Art. 25
(...)
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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Sugestão.
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 ou outra forma de
remuneração e demais custos mensais relativos à infra-estrutura, que deverá se situar dentro
desses limites.

Justificativa:

O Parágrafo único do Artigo 25 dispõe sobre "aluguel”. Contudo podem ser estabelecidas outras
formas de remuneração sobre o compartilhamento, além de haver outros custos associados à mesma.

TÍTULO III
Da Mediação e da Arbitragem

28. Art. 29

Texto Atual.
Art. 29. A submissão de qualquer questão à mediação ou arbitragem não exime os Agentes
da obrigação de dar integral cumprimento aos contratos vigentes, nem permite a interrupção
de serviços vinculados a concessões, permissões o autorizações expedidas pelo Poder
Concedente.

Comentário:

Solicitamos, novamente, a gentileza de esclarecer a natureza do processo de arbitragem a que se
refere o regulamento.

TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórios

29. Art. 32

Texto Atual:
Art. 32. As sanções pelo não cumprimento das disposições vinculadas ao compartilhamento
de infra-estrutura serão fixadas em regulamentação específica expedida pela Anatel.

Sugestão:
Art. 32. As sanções pelo não cumprimento das disposições vinculadas ao compartilhamento
de infra-estrutura serão fixadas em regulamentação especifica
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expedida pela Anatel, sem prejuízo de outras sanções que venham a ser fixadas nos
respectivos contratos compartilhamento, desde que respeitado o regulamento a ser editado.

Justificativa:

Não está claro que as sanções podem estar dispostas também no contrato de compartilhamento.

30.  Art. 33

Texto Atual:
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.

Sugestão:
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.

Justificativa

Entendemos que os contratos que já tiverem sido formalizados até a data de edição do Regulamento
e que não contrariem as disposições legais e regulamentares vigentes à época de sua celebração não
deveriam ser modificados.
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31. Art. 34

Texto Atual
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 nº 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.

§ 1º Para os fins do compartilhamento previsto no caput, o Agente que compartilha a infra-
estrutura dos setores de energia elétrica o petróleo é considerado Detentor.

§ 2º A capacidade excedente de que trata o caput corresponde à faixa da infra-estrutura
contratada pelo Agente, porém não utilizada.

§ 3º Neste caso, as negociações de compartilhamento devem observar a metodologia de
cálculo prevista neste Regulamento, ficando o Detentor, entretanto, dispensado do
procedimento previsto nos artigos 11 e 12.

§ 4º O compartilhamento previsto no caput não é considerado sublocação da infra-estrutura.

§ 5º Sendo inviável o compartilhamento, a resposta do Detentor deve ser apresentada na
solicitação de compartilhamento às empresas prestadoras de serviços públicos de energia
elétrica ou empresas prestadoras de serviço de transporte dutoviário de petróleo, seus
derivados e gás natural.

Sugestão:

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 nº 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, no que não contrariar o referido Regulamento Conjunto ou o contrato de
compartilhamento de infra-estrutura celebrado adequadamente com base naquele
regulamento.

§ 1º Para os fins do compartilhamento previsto no caput, o Agente que compartilha a infra-
estrutura dos setores de energia elétrica o petróleo é considerado Detentor.

§ 2º A capacidade excedente de que trata o caput corresponde à faixa da infra-estrutura
contratada pelo Agente, porém não utilizada.

21



§ 3º Neste caso, as negociações de compartilhamento devem observar a metodologia de
cálculo prevista neste Regulamento, ficando o Detentor, entretanto, dispensado do
procedimento previsto nos artigos 11 e 12.

§ 4º Sendo inviável o compartilhamento, a resposta do Detentor deve ser apresentada na
solicitação de compartilhamento às empresas prestadoras de serviços públicos de energia
elétrica ou empresas prestadoras de serviço de transporte dutoviário de petróleo, seus
derivados e gás natural.

Justificativa

Entendemos que as disposições contidas no caput de redação atual do art.. 34 excedem à
competência da Anatel de regulamentar apenas o setor de telecomunicações. O conteúdo dele como
está atualmente disposto deveria ser objeto de nova Resolução Conjunta ou de legislação superior.

A exclusão do parágrafo 4º se dá pelo mesmo motivo acima, tendo em vista que a Anatel não pode
interferir em contratos elaborados adequadamente, com base no Regulamento Conjunto, que
eventualmente proibirem a sublocação ou qualquer tipo de compartilhamento de capacidade
excedente da qual um agente do setor de energia elétrica ou petróleo, gás natural ou seus derivados é
o detentor originário.

No mesmo sentido, os atuais parágrafos 4º e 5º apresentam, na forma como estão redigidos, uma
total incoerência, uma vez que, primeiramente, os agentes do setor de energia elétrica ou petróleo, gás
natural de seus derivados são afastados da presente regulamentação (§ 4º) para depois necessitarem
ser informados da resposta do Detentor (§ 5º). Dentre as opções de afastar os agentes do setor de
energia elétrica ou petróleo, gás natural de seus derivados ou integrá-los a regulamentação, preferimos
a segunda opção.

Agradecemos desde já a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários com relação às sugestões e aos comentários acima.

Atenciosamente,

Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados
Fabio Rezende

OAB/RJ nº 75.476
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