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• Redes aéreas estão desordenadas em todo o país, há muitos anos, e a situação está se 
deteriorando. 

• As razões para o acumulo de problemas passam por erros e omissões de todos os envolvidos, e o 
mais importante é buscar soluções pragmáticas que levem a resultados concretos e consistentes.

• O reordenamento exige solução abrangente e não somente iniciativas pontuais por cada 
operadora.

• O impacto concorrencial é muito elevado: Além da questão de preços não há garantia de 
disponibilidade de espaço para competitivas.

• A Resolução 4 permite o sub compartilhamento de pontos, essencial para garantir as ocupações, 
porém as questões técnicas e contratuais não estão sendo tratadas uniformemente.

• Algumas distribuidora entendem que, respaldadas pela Res. 797 e so contratos atuais, podem 
cortar cabos e aplicar multas seguindo rito sumário, com grave risco para os serviços essecniais. 
Isto já está acontecendo.

• O problema é complexo e exige abordagem compatível com a importância social e economia dos 
serviços de telecomunicações.

Situação Atual
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Distribuidoras Operadoras

• Identificar todos os ocupantes dos 

postes

• Ajustar os contratos para eliminar 

ocupações irregulares

• Aumentar o faturamento de pontos 

ocupados irregularmente e que não 

geram receitas

• Reduzir riscos às redes e exposição 

negativa à opinião pública

• Fortalecer o controle da situação de 

ocupação de postes

• Garantir espações para as ocupações 

atuais e evitar cortes abruptos.

• Regularizar redes através de sub-

compartilhamentos. 

• Melhorar as condições das redes 

reduzindo riscos de incidentes e 

interrupções.

• Evitar riscos de disputas contratuais.

• Realizar obras em ritmo viável e 

previsível.

• Resolver questão de preços 

assegurando isonomia entre 

ocupantes

Conciliando as diferentes perspectivas
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Distribuidoras Operadoras

• Supervisionar o plano de regularização  que 

vier a ser acordado. 

• Não cortará redes enquanto o acordo estiver 

em vigor.

• Autorizará a manutenção de ocupações  

atuais, a título precário, até que as 

regularização sejam feitas, exceto em 

situações criticas do ponto de vista de 

segurança.

• Em casos de inviabilidade técnica das 

ocupações, depois de todo o sub 

compartilhamento possível, será concedido 

um prazo mínimo de 90 dias para remoção de 

redes.

• Identificação total de redes

• Autorização para o faturamento integral dos 

pontos que não constam dos contratos.

• Execução reordenamento no ritmo de 

programado tendo por referencia 

• Colaboração pra a fiscalização com a

notificação de incidentes, ocupações 

irregulares.

• Aperfeiçoarão sistemas de controle internos 

sobre contratação e desempenho de 

prestadores de serviços terceirizados.

Plano de ação
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• Isonomia e transparência de preços contratados.

• Assegurar pelo menos 2 pontos para uso compartilhado de 

operadoras independentes de grandes grupos.

• Detentores de dutos subterrâneos na mesma região só devem 

ter acesso a postes onde houver espaço livre e/ou através de 

sub compartilhamento.

• As regras de sub compartilhamento de pontos devem ser 

claras e diretas, sem depender da vontade o exigências do 

detentor original. 

Pontos de atenção para a 
regulamentação


