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Presidente do
Agéncio Nocionol de Telecomunicações — ANATEL
SAUS — Quodro 06 — Bloco H — Edifício Ministro Sérgio Mo’r’ro, 10° ondor
Brasílio — DF
CEP: 70.070-940
Assun’ro:
Requerimen’ro de anulação de o’fo normoﬂvo
Referéncio: Resolução nº 694, de 17.07.2018, que ol’rero o Plano Gerol de
Metas de Competição

Prezado Senhor,

O SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA E DE SERVIÇO
MÓVEL CELULAR E PESSOAL — SINDITELEBRASIL, com sede sito o Avenido
Pasteur, 383, Urco, Rio de Joneiro, RJ Inscri’ro no CNPJ sob o n° 06.102.961/000274, en‘ridode patronal de primeiro grou, que o’ruo em todo o Território nocionol,
no qualidade de represen’ron’re dos empresos prestadoras dos Serviços de
Telefonio Fixo, Serviços Móvel Celulor e Pessoal e Serviço de Comunicação
Multimídia vem, respeitosamente o presença de V. So., com fundamento no
or'r. 5°, XXXIV, “o", do Constituição Federol 8 nos or’rs. 76 e 78 do Regimento
Interno do ANATEL (RIA), oprovodo pela Resolução nº 612/2013, opresem‘or:
REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ATO NORMATIVO
c/ Pedido de Suspensão Porciol e CouTeIor de Eficácia (or’r. 78, 11, 'c')

zzj/

em foce do Resoiuçõo nº 694, de 17.07.2018, que oHero o Plano Geral de
Mefos de Competição, pelos razões de foto e direito o seguir expos’ros.
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I. CONSIDERAÇÓES INICIAIS

O Plono Geral de Me’ros de Compe'riçõo - PGMC tem como principol objetivo
o incentivo e o promoção do competição livre, omplo e jus’ro no setor de
telecomunicações. En’rreTonTo, o aplicação do referido instrumento deve se
dor openos nos hipé’reses em que o probobilidode de exercício de poder de
mercodo por porte de um Grupo com Poder de Mercodo Significoﬁvo — PMS

exige o adoção de medidos regulatórios ossiméfricos.
Sem prejuízo de eventuais ou’rros futuros questionamentos que possam ser
submetidos o esso Agéncio em reloçõo o inclusão do Mercado Relevon’re de
Atacado de Transporte de Dodos em Alta Velocidade no PGMC, ou mesmo
em relação o ou’rros Medidos Regulatórios Assiméfricos poro esse Mercodo
Relevante, o Sindi’relebrosil fem por objetivo com esTe requerimento ques'ríonor
o aplicação dos medidos regulatórios ossimé’rricos indicodos no parágrafo 4º,
inciso II, do Artigo 29-A, do Anexo IV, do PGMC e, oindo o parágrafo 5°, incisos
I e II, do Artigo 29-A, do mesmo Anexo IV, e Tombém o parágrafo óº do Artigo
29-A, do Anexo IV do PGMC.
Por esses condicionantes, o Grupo com PMS no Mercodo Relevante de
A’rocodo de Transporte de Dodos em Al’ro Velocidode deve apresentar
Ofer’ros de Referéncio de Interconexão poro Tronsh‘o de Dodos e Ofen‘os de
Referéncio de Im‘erconexoo poro Troco de Tráfego de Dodos, que serão
tratados neste documento como ORPAs, contemplando conexões o partir de
Ponfos de Troco de Tráfego — PTT.
Inicialmente deve—se realçar que o inciso I do mesmo parágrafo 4º, do Artigo
29-A, do Anexo IV, jo estabelece que o Grupo com PMS no Mercodo
Relevante de Atocodo de Transporte de Dodos em Alta Velocidade deve
opresem‘or os referidos ORPAs contemplando conexões o partir de Todos os
Pontos de Interconexão - POI ou PonTos de Presença poro Interconexão - PPI
locolizodos em municípios nos quois o Grupo for designodo detentor de PMS,
sendo no mínimo l (um) por município.
Considerondo—se o definição de POI e PPI conﬂdo no novo Regulamento

Gerol de Interconexão — RGI, oprovodo pela Resolução nº 693, de 17 de julho
de 2018, e o definição de Pontos de Troco de Tráfego con’rido no PGMC, é
óbvio o conclusão de que POI e PPI são pontos de troca de tráfego. (grifo
nosso).
,
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”VIII - Ponto de Interconexão (POI): Elemento de Rede empregado como
ponto de entrada ou saída para o tráfego a ser cursado na Interconexão
com outra rede, constituindo o ponto de referência para definição dos
deveres e obrigações de cada uma das partes envolvidas no contrato
de Interconexão;
IX - Ponto de Presença para Interconexão (PPI): Elemento de Rede

empregado como acesso remoto de um Ponto de Interconexão,
fornando-se o ponto de referência para definição dos deveres e
obrigações de cada uma das partes envolvidas no contrato de
lnferconexão;"
“XVI - Ponto de Troca de Tráfego (PTD: solução de rede com o objetivo
de viabilizar a interconexão para tráfego de dados entre redes de
telecomunicações de diferentes Prestadoras que utilizam diferentes
regimes de remuneração e de roteamento de tráfego; (Incluído pela

Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018) "

Os POI fazem parte do solução de rede que Tem como objetivo viabilizar c:
interconexão poro Tráfego de dados entre redes de Telecomunicações de
diferentes prestadoras de Telecomunicações. Sendo PPI um ponto remo’ro de

um ponto de interconexão, ele Também é umo solução de rede que viabiliza
o interconexão mencionado.

É importante ressol’ror também que os presTodoros de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo, no regime público ou privado, são
obrigados 0 Tomar suas redes disponíveis para Interconexão quando solicitado
por ou’rros prestadoras de Serviço de Telecomunicações de interesse cole’rivo

e sempre o fizerom por meio de Pontos de Interconexão (POI) e pontos de
presença de Interconexão (PPI), instalados em pontos Tecnicamente vióveis
de suos redes.
O novo Regulamento Geral de Inºrerconexõo - RGI, aprovado pela Resolução
nº 693, de 17 de julho de 2018 estabelece claramente como importante
premissa, em seu orﬁgo 5°, que as condições para interconexão de redes são
objeto de livre negociação entre os interessados.
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“An‘. 5° As condições para Interconexão de redes são objeto de livre
negociação entre os interessados observado o disposto na Lei nº 9.472,

de 1997, no presente Regulamento, no regulamentação própria de
coda modalidode de serviço e no regulamentação de competição."

Mos o RG! esfobelece Também em seu orﬂgo 10°, parágrafo 4º que os grupos
econômicos prestadores de que Serviço de Comunicação Multimídia ou o
Serviço Móvel Pessool deverão Tornor disponível, nos respectivas áreas de
presfoçõo, pelo menos um POI ou PPI para Interconexão para Troca de

Tráfego de Dados (grifo nosso),
regulamentação de competição.

salvo

disposição

em

contrário

no

“Arf. 10° ...................
§ 4° Os grupos econômicos que prestam o Serviço de Comunicação
Multimídia ou o Serviço Móvel Pessoal deverão tornar disponível, nos
respectivas áreas de prestação, pelo menos um POI ou PPI para

Interconexão para Troca de Tráfego de Dados, salvo disposição em
contrário no regulamentação de competição."

Em síntese, o RGI estabelece que, solvo olgum condicionante conﬁdo no
PGMC, os Pon’ros de Interconexão ou os pontos de presença de Interconexão
fozem pane do Iivre negociação entre os partes interessadas e, no mínimo,
deve existir pelo menos um ponto POI ou PPI no respectiva área de prestação

(grifo nosso) do operodoro de serviços SCM e/ou SMP, poro Troco de Tráfego
de Dodos.
Se considerormos que umo mesmo oreo de prestação de serviços de
Telecomunicações pode englobar milhores de municípios brosileiros, o

obrigação de se Ter um Único ponto POI ou PPI no respectiva área de
prestação é distinto, quondo comporodo o umo obrigação de se Ter um POI
ou PPI, por município.
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Ocorre que o ANATEL, no construção do PGMC, identificou que o mercado
relevante de Transporte de dados em OHO capacidade deveria es’ror sujeh‘o o
medidos regulatórios assimétricas e incluiu, como já expusemos neste
requerimento, a obrigatoriedade de que o Grupo com PMS no Mercado
Relevante de A’rocodo de Transporte de Dados em Alta Velocidade
apresente os mencionados ORPAs, em ”rodos os Pontos de Interconexão - POI
ou Pom‘os de Presença poro Interconexão - PPI localizados em municípios nos

quais o Grupo for designado deTenTor de PMS, sendo no mínimo 1 (um) por
município.
Isso significa que o PGMC estabeleceu uma “obrigação de fazer" oos Grupos
com PMS, que significa ter um POI ou um PPI em todos os municípios onde a
empresa é detenfora de PMS.
Se por um lodo esta medida regulatório assimétrico fem como objetivo (em
tese) facilitar o interconexão de dados, por ou’rro impõe aos Grupos com PMS
uma medida regulatório bastante distinto e pesado em relação as demais

pres’rcdoros de Telecomunicações. Tal medida forçoró os grupos detentores
de PMS a realizarem investimentos vultosos e potencialmente desnecessários,

na medida em que ouseme o demanda em todos esses localidades para tais
serviços. Destaque-se sequer 'rer havido ou previsto a análise de viabilidade
técnico para o atendimento de referida obrigação.
Como já destacamos neste requerimen’ro, os POI e PPI são pontos de troca de
tráfego de dados en’rre prestadoras de telecomunicações e são elementos
de rede de telecomunicações. Portanto, devem ser objeto de administração
por porte prestadoras de telecomunicações, com o devido ou’rorgo paro a
prestação do serviço e estão sujeitos 0 Todo regulamentação aplicável às
redes de telecomunicações emitidos ou adotados por essa Agência.
" - SÍNTESE DAS CONSIDERAÇÓES INICIAIS

Pelo exposto nos considerações iniciais fica evidenciado que essa Agência
entendeu ser necessário a adoção de medida regulatório assimétrico que
obriga os Grupos com PMS, no Mercado RelevonTe de ATocodo de Transporte
de Dados em AI’ro Velocidode, o apresentar os mencionados ORPAS,

contemplando conexões a partir de:
J' ",

,
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“! - Todos os Pontos de Interconexão - POI ou Pontos de Presença para
Interconexão - PPI Iocalizados em municipios nos quais o Grupo for
designado detentor de PMS, sendo no mínimo 1 (um) por município;

Nesse contexto, a Agência quis se adiantar ós reais necessidades de
prestadores de telecomUnícoções interessados em Trocor Tráfego de dados
com ou’rros empresos, oo forçar que as empresas defenToros de PMS

disponham POI e PPI em ”rodos os municípios. Is’ro porque, antes mesmo das
intervenções propostos pelo PGMC, os portes jó podiam e negociavam
livremente as condições de interconexão para troca direto de dados com
Tráfego originado e Terminado nas redes dos partes ou nos redes o elos
interconecfodos jusfomen’re por meio do provimento de Interconexão poro
Trânsito, ofé en'rõo nõo regulado.
A medida regulatória assimétrico trazida pelos recentes alterações do PGMC
exige dos agentes identificados como PMS no Mercado Relevante de
Transporte de Dados em Al’ro Capacidade a criação de inúmeros POI ou PPI,
a partir de vultosos investimentos, sem, contudo, qualquer garantia de
demanda.

É preciso que fique destacado nes’ro síntese inicial que os POI e PPI Também
são

pontos

de

troca

de

'rrófego

de

dados

entre

prestadoras

de

íelecomunicações, conforme definição de PTT contido no próprio PGMC e
são elemen'fos de redes de telecomunicações, conforme definição constante
do RGI. Portanto, devem ser objeto de administração por parte de prestadores
de telecomunicações, com a devida OUTorgo paro a prestação do serviço e
esíõo sujeitos a todo regulomeníoçõo emitido ou adotado por essa Agência,
aplicável às redes de telecomunicações.
O

PGMC,

ademais,

estendeu

a

obrigação

de

apresentação

dos

mencionados ORPAs contemplando conexões o porﬁr de outros Pontos de

Troca de Tráfego, sem Trazer qualquer informação o respeito do suo origem e
do sua natureza (se público ou privado).
E é contra essa obrigação de fazer e seus efeitos correlatos, que consideramos
indevido, descabida, írrozoóvel e ilegal, que estamos interpondo este recurso
supon‘odo pelo argumentação (] seguir opresentodo.
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III.

DA AUSÉNCIA DE RAZOABILIDADE DO |NCISO II, DO PARÁGRAFO 4°, DO ARTIGO 29-A, DO
ANEXO IV, DO PGMC

Diante do quodro descrito, o primeira pergun’ro que nos vem o meme é:
Que outros Ponto de Troco de Tráfego — PIT, além dos POI e PP! são esses que
esso Agéncio Reguladora es'ró obrigondo, vio regulamentação do PGMC,
que os Grupos com PMS, no Mercodo Relevante de A’rocodo de Transporte
de Dodos em AHO Velocidade, opresen’rem os mencionodos ORPAS?

A regulomen’rogoo editada por esso Agéncio noo traz nenhumo informação
esclarecedora sobre o necessidode e o razoabilidade do ampliação do
obrigação em comento e, mui’ro menos, ocerco do natureza desses ouTros
PTTs. A regulamentação não esclarece se Tois outros PTTs seriom públicos ou

privodos, se seriom odminisTrodos por umo prestadora de serviços de
telecomunicações que o’rue openos no mercodo de o’rocodo, sobre qual

seria o modelo de negócios desse odminis’rrodor, e quol o popel do Agéncio
em fomem‘or o negócio de um ente privado, quondo no resto do mundo isso
não ocon’rece.

O papel do ANATEL no suo atribuição de regulodoro dos telecomunicações
é de ofuor com transparência e odofor os medidos necessários poro o
otendimen’ro do interesse público e poro o desenvolvimento dos
Telecomunicações brosileiros, o’ruondo com independéncio, imporciolidode,
Iegolidode, impessoalidade e publicidade.
Registro-se, no oportunidade, o existência de umo série de parâmetros Iegois
que disciplinom, não só o atuação de ogen’res econômicos e o exercício de
seu poder de mercodo, mos Também os limites do próprio intervenção do
Estado no atividade econômica.
Nõo é 61 Too que o próprio or’r. 174 do Constituição Federol outorga oo Estado
o título de ogen’re normoﬁvo e regulodor do ordem econômico, imputondoIhe o o’rividode fiscolizo’fério, que, por suo vez, é regido por princípios
informodores relevon’res e que não podem ser desprezados, Tois quois oqueles
copifulodos no art. 37 (Iegolidode, impessoolidode, moralidade, publicidade
e eficiência), Tombém do Constituição Federal.
Nos dizeres do Professor Egon Bockmonn Moreira], esse confex’ro
constitucional “foz surgir o necessidode de cogitações ocerco de umo
‘ MOREIRA, Egon Boockmon. Estudos de Direifo Econômico. p. 81
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intervenção senso’ro: proporcional e rozoovel oo mercodo e os interesses
privados posTos em jogo",
Pelo exposto ocimo, no que tange o obrigação do PGMC poro que o Grupo
com PMS no Mercodo Relevante de Atacado de Transporte de Dodos em Alto
Velocidode apresente os mencionodos ORPAS contemplando conexões o

partir desses outros Pon'ros de Troco de Trófego — PTT, ﬁco cloro o falªra de
Tronsporéncio, ossim como o ofenso oos Princípios do Legolidode e do
Rozoobilidode, umo vez que o Agéncio, oindo que nõo Tenho sido esso o suo
intenção, oo crior os novos regros oro debatidos, esforo onerondo os
operodoros detentores de PMS de moneiro desorrozoodo e pode estar,
mesmo que involun’roriomenfe, beneficiondo o odminis’rrodor de um PTT
privado, olovoncondo o seu negócio, pelo fo’ro de obrigor os pres’rodoros de
telecomunicações o fornorem-se clientes desse odminis’rrodor de PTT.
A

fol'ro

de

fronsporéncio

do

decisão

do

ANATEL

oo

estabelecer o

condicionante do inciso II, do parágrafo 4º, do or’rigo 29-A, do onexo IV do
PGMC, só permite que se interprete que esses outros PTTs, distintos dos POI e
PPI, devem se enquodror como umo outra solução de rede que viobilize o
interconexão poro Tráfego de dodos entre redes de Telecomunicações de
diferentes Pres’rodoros, que uﬁlizom diferentes regimes de remuneração e de
roteamento de Tráfego. Desso formo, é possível inferir que esses outros P1Ts
devem ser necessariamente um elemento de rede de Telecomunicações,
devendo o seu odminis’frodor fer umo outorga poro o exploração de serviço
de telecomunicações.
Entretanto, se os odminis’rrodores desses outros PTTs sõo prestadores de serviços
de telecomunicações, com cnªuoçõo no mercodo de vorejo, defen’rores de

PMS ou não, o eles Tombém se aplicam os regros de Troca de Tráfego vio POI
e PPI, previsto no Regulamento Gerol de Interconexão e no PGMC, conforme
descrevemos nos considerações gerais deste requerimento.
Se o RGI estabelece de formo inquestionável em seu orﬁgo 9° que o
Interconexão deve ser fei’ro em pontos Tecnicamente vióveis dos redes dos
prestadoras e em seu orTigo 5° que os condições poro Interconexão de redes
são objeto de livre negociação entre CIS presTodoros de telecomunicações; se

o PGMC jo estabeleceu regros poro os grupos PMS obrigondo-os o
disponibilizor POI e PPI em Todos os municípios onde forem designados
detentores de PMS, é completamente desprovido de rozoobilidode umo novo
obrigação poro que os prestadoras de Telecomunicações venhom o trocar
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tráfego entre si em outros locais, que sequer estõo
regulamentação, em PTTs distintos dos POI e PPI.

indicados

no

Importante observor também que o PGMC estabelece no porogrofo tº do Art.
29-A que no oferta de Interconexão poro Trânsito de Dodos e de Interconexão

poro Troco de Tráfego de Dodos, o Grupo deveró observor, oindo, os
disposições contidas no Regulamento Geral de Interconexão (RGI). Nõo ho
como garantir o cumprimento de vorios disposições do RG! se os ofertas são
em PTT de outra entidade.

Troter—se—ia de umo gronde distorçõo, o ANATEL credencior urn PTT de umo
operodoro de telecomunicações e obrigor o Grupo com PMS o ofertar o Troco
de tráfego nestes PTTs, quando jo o foz oo determinar que o Grupo com PMS
tenho POI e PPI em todos os municípios e sejam obrigodos o trocar tráfego de
dodos com outros prestadoras de telecomunicações interessados.
Se, por outro Iodo, o administrador de um PTT privodo for umo prestadora de
telecomunicações tendo como modelo de negócios openos disponibilização
do troca de tráfego de dodos entre prestadoras de telecomunicações, fico
caracterizada umo obrigação que viso beneficior um ente privado,
administrador desse PTT privodo, com olovoncogem direto de seu negócio,
obrigando que prestadoras de telecomunicações sejom necessariamente
clientes desse administrador de PTT.
Levondo-se tambem em conta o experiéncio internacional, constoto—se que
em muitos países existem Pth privados que se caracterizam como um

negócio, desenvolvido pelo iniciativa privodo, no âmbito do ecossistema de
Internet, onde o empreso que administra o PTT nõo é umo prestadora de

serviços de telecomunicações e disponibiliza o quolquer Sistema Autônomo o
possibilidode de que esses agentes troquem trófego entre si. No Brasil, um
exemplo desse tipo de modelo 5610 os PTTs administrados pelo Núcleo de
Informação e Coordenação do ponto BR - NIC.br.
Este tipo de solução não está aderente o definição de PTT do PGMC, vez que
não se trata de umo solução de rede poro viobilizor o interconexão entre

prestadoras de telecomunicações, mos sim umo solução técnico que permite
o Troco de trófego entre Sistemas Autônomos, sejom eles provedores de
aplicação de Internet ou prestadoras de serviços de telecomunicações.
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Mos se esso Agéncio Reguladora entende que tais exemplos de PTTs,
odminis’rrodos por Terceiros, como o Niobr, que não possuem ou’rorgo poro
exploror serviços de telecomunicações, se enquodrom no Tipo de

PTT

mencionodo no inciso II, do pordgrofo 4°, do orTigo29-A, do onexo IV do
PGMC, e consideromos esso hipótese Too
e somen’re para fins de
argumentação, entendemos que fico caracterizado ou’rrd ilegalidade
pro’ricodo no PGMC, pois o Troca de Tráfego de Internet entre sistemas
oufonomos se do fora do escopo do d’ruoodo dd ANATEL. Ela ocorre no
ecossis’remo de Internet, serviços que não são regulados pela ANATEL, nem
mesmo sob umd eventual alegação do aplicação do Artigo 61 dd LGT.
É sobre essos quesfoes que vomos nos debruçar no próximo Tópico.
IV. DA ILEGALIDADE DO INCISO II, DO PARÁGRAFO 4º, D0 ARTIGO 29-A, DO Anexo IV, DO

PGMC

Segundo fodo o suo comunidade, incluindo o Comitê Gestor do Internet —
CGI, d Internet é umo “rede de redes” de alcance globol e tem como bdse
umo estru’ruro aberto, composto por umo coleção de “redes" definido por
Sistemas Autônomos que se relocionom de formo estruturado por meio do
arquitetura de protocolos TCP/IP.
Aindo, o Comitê Ges’ror do Internet — CGI defende que os redes de
telecomunicações exisTem‘es em cada país servem como ol’remdﬁvos de
suporte poro o funcionamento do “rede de redes" que é o Internet, mos que,

opesor de estarem intimamente relacionados, Internet e telecomunicações
sõo oﬁvidodes distintas.
A definição de Sistema AUTônomo oco’rodo pelo Comitê Gestor do Internet,
ossim como por Todd 0 comunidade infernocionol de Internet é o seguinte:
“Sistema Autônomo (AS): Nos termos da RFC 1930, é uma rede ou um
grupo de redes IP sob uma Única administração, a qual determina como

trafegar e distribuir os pacotes de dados em seu interior.
Umo mesmo prestadora de telecomunicações pode se constituir em
diferentes sistemas autônomos, em suo oreo de presToçõo de serviço. Agemes
que ofuom no In’remeT e que não são prestadoras de Telecomunicações,
Tombém

podem ser sistemas oufonomos,

como,

por exemplo, «muitos
['t/,;

i
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provedores de aplicação que ofertam serviços “on line" de Internet, entre eles
provedores de conteúdo.

Os provedores de aplicação de Internet oferecem serviços que podem ser
classificados como Serviços de Valor Adicionado — SVA, desde que não se
confundem com o serviço de telecomunicações que lhes dó suporte. Tol
afirmação encontro respaldo no artigo 61 do Lei Geral de Telecomunicações
— LGT.
Segundo o mesmo artigo 61 do LGT, Serviço de Valor Adicionado não se
constitui em serviço de telecomunicações, o que vem sendo reforçado pelo
CGI desde a sua criação em 2003, clossificondo—se seu provedor como usuário
do serviço de telecomunicações que the dó suporte, com os direitos e deveres
inerentes a essa condição.
Assim, se SVA nõo é serviço de telecomunicações, não cabe à ANATEL regular
tais serviços. A Única exceção acontece quando há necessidade de que essa

Agência assegure o direito dos prestadores de SVA de usar as redes de
serviços de telecomunicações. Oro, se provedor de SVA é um usuário das
redes de telecomunicações fica evidente que não é por meio de um
regulamento geral de interconexão entre prestadores de serviços de
telecomunicações, muito menos por meio de um regulamento de plano geral
de metas de competição entre prestadores de serviços de telecomunicações
que a Agência voi pretender garantir o direito dos provedores de SVA de
usarem as redes de telecomunicações. Ademais, não se tem notícia de que
os provedores de SVA estejam encontrando qualquer dificuldade no uso dos
redes de telecomunicações.
Os pontos de troca de tráfego administrados por agentes privados como é o
caso do NIC.br sõo facilidades disponibilizados por aquela entidade para que
os sistemas autônomos possam trocar tráfego entre si. Os PTTs do Nic.br fazem
parte do ecossistema de Internet e não se confundem com serviços de
telecomunicações regulados pela ANATEL.
Retorçamos que os PTTs do NIC.br nunca foram considerados elementos de
umo rede de telecomunicações e o NIC.br nunca teve umo ou'rorgo para
exploração de serviço de telecomunicações.
Desde o criação do NIC.br e desde a implantação dos primeiros Pth daquela
entidade, nunca o ANATEL estabeleceu qualquer relação de regulação para
com

o

NIC.br,

nunca

estabeleceu

quaisquer condicionantes a

serem
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cumpridos por dqueld entidade, sejom eles de qualidade, de disponibilidade,
do forma de exploração do serviço de Troco de Tráfego, etc. Os pontos de
Troco de Tráfego do NIC.br nunco fordm regulados pela ANATEL e nunca
forom considerodos pontos de interconexão.
E essa ausência de regulação se deve ao simples fato de que os PTTs do Nic.br
não se prestam a troca de tráfego entre prestadoras de telecomunicações e
sim entre prestadores de SVA, que estão fora do alcance da regulação da
ANATEL.
É impor’ron’re que se destaque, Tombém, que, por se trator de umo empreso
privodo, oindo que sem fins Iucroﬁvos, d exploração de serviços de Troco de

Tráfego conduzido pelo NIC.br é um negócio, que recentemente possou o ser
oneroso, vez que o Nic.br esfé cobrondo dos sistemas autônomos o uso dos
portos de dados em olguns PTTs.
Sendo um negócio privodo, d presença nos PTTs do NIC.br ou em qualquer
ou’rro PTT privodo sempre foi facultativo e nunco compulsório e sempre
dependeu do interesse entre os portes. É desso formo que isso acontece em
qualquer país deste plone’ro.

Ademais, mesmo es’rondo presente em um PTT do Nic.br, um sistema
du’ronomo nõo é obrigodo o Trocar tráfego com os demais sis’remos
autônomos presentes nos PTTS. Ele pode esfor presente no PTT do Nic.br poro
Trocar tráfego opends com um outro sistema autônomo, mediante
negociação direto entre ds Portes, sem qualquer interveniência do
odminis’rrodor do PTT (no coso, o Nic.br).
Pelo exposto, o Sindi’relebrdsil vem solicitor o esso Agéncio Regulodoro o que

se segue.
V.

CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Por Todos os vícios e imperfeições descriTos, o Sindi’relebrosil requer:
I.

Que seja suspenso coufelormen’re d eficácia dds medidos regulo’rérios
assimétricas indicodos no inciso II do parágrafo 4º, do Artigo 29-A, do
Anexo IV, do PGMC e, oindo, o inciso II do parágrafo 5°, do Artigo 29—A,

do mesmo Anexo IV, e também o parágrafo óº do Artigo 29-A, do Anexo

IV do PGMC;

{A/
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|I.

Que sejom intimados os interessados poro monifes’rorem-se sobre o
presente Requerimento de Anulação, nos termos do orT. 77, II, e, oindo, do
cri. 45, III e IV, ”rodos do Regimemo In’remo do ANATEL;

HI.

Que o ANATEL se digne o remover do o’ruol texto do regulomenfo referente
oo Plano Gerol de Metas de Competição — PGMC:
o
o

o inciso II, do porogrofo 4°, do Artigo 29-A, do Anexo IV;
o reﬁrodo do termo PTT do inciso I, do porogrofo 5°, do Artigo 29-A, do

.
.

o inciso II, do parágrafo 5°, do Artigo 29-A, do mesmo onexo IV, e
o porogrofo 6° do Artigo 29-A, do Anexo IV do PGMC;

mesmo Anexo IV,

Termos em que pede deferimento

';x,
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Eduardo Levy C. Moreiro
Presidente Executivo
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