
 
 

 

 
 

 
Confira os principais trabalhos realizados e a agenda para as 

próximas semanas 
 

 

TelComp pede transparência nos TACs 

A TelComp solicitou à Anatel transparência e elaboração de estudos concorrenciais antes da 

celebração dos Temos de Ajustamento de Conduta (TACs). Por meio dos TACs a Agência 

deixará de exigir multas aplicadas às operadoras em troca de investimentos em áreas de baixa 

atratividade econômica (e com VPL negativo). O pedido visa assegurar que os TACs não se 

tornem fonte de recursos para projetos de grupos com poder de mercado em áreas nas quais 

outras operadoras já atuam, destruindo o valor gerado para a sociedade com os investimentos 

realizados e causando danos à competição. 

Consultas Públicas 

Apresentadas contribuições ao Guia para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório, 

formulado pela Casa Civil em parceria com as Agências Reguladoras Federais, e à proposta de 

Decreto-presidencial estabelecendo diretrizes para políticas públicas voltadas ao setor de 

telecom, submetida a consulta pelo MCTIC. 

No dia 01/12/2017, Associadas TelComp debaterão a minuta apresentada pela Anatel para o 

novo Regulamento de Qualidade de Serviços de Telecomunicações – RQUAL, em consulta até 

o dia 8/01/2018. 

Em 05/12/2017, será a vez da proposta de Regimento do Comitê de Prestadoras de Pequeno 

Porte (CPPP). Consulte os convites para horários e outros detalhes. 

“Doação compulsória” de dutos no Rio de Janeiro 

A TelComp impetrou Mandado de Segurança em face do Decreto Municipal nº 37.035/13 para 

impedir que Associadas continuem obrigadas a “doar” um duto ao Município a cada dois 

instalados nas ruas do Rio de Janeiro para passagem de rede de telecom. 

 



Dispensa de anuência prévia a operações societárias 

A convite da Gerência de Acompanhamento Societário e da Ordem Econômica (CPOE), a 

TelComp debateu, no dia 23/8/2017, alterações na Resolução nº 101/99 e em normas 

esparsas, para que operadoras deixem de ser obrigadas a submeter a anuência prévia 

operações societárias sem efeitos concorrenciais significativos ou que não esbarrem em 

impedimentos legais e regulatórios. A Resolução nº 101/99 aprova regulamento sobre 

apuração de controle entre empresas de telecomunicações e traz outros pontos a debate. Entre 

em contato para mais detalhes da reunião. 

Cobranças para travessia de linhas férreas. 

Associadas TelComp voltarão a debater a legalidade das cobranças para instalação de redes 

ao longo das vias férreas. Fale conosco para participar do Grupo de Trabalho que se dedica ao 

tema. 
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TOME NOTA é um sumário dos principais trabalhos em andamento na TelComp. 

Entre em contato com a nossa equipe para trocar informações sobre os temas 

destacados ou sugerir assuntos importantes para a atuação da associação. 

(11) 5533.8399 | editorial@telcomp.org.br 

 


