
São Paulo, 12 de julho de 2000

À
Agência Nacional de Telecomunicações
Superintendência de Serviços de Comunicação de Massa
Proposta de Regulamento para Compartilhamento de Infra-Estrutura
Entre Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
SAS – Quadra 6 –  Bloco H – Ed. Ministro Sérgio Motta - 2º andar – Biblioteca
70313-900 – Brasília – DF
Fax: (061) 312-2002

Ref.: CONSULTA PÚBLICA nº 239, de 12 de junho de 2000

Mundie e Advogados, sociedade de advogados com sede à Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 50, 17º andar, cidade e estado de São Paulo, neste ato representada
por sua sócia Elinor Cristófaro Cotait, inscrita na OAB/SP sob nº 78.824, vem, em
atenção à Consulta Pública nº 239, de 12 de junho de 2000, oferecer os seguintes
comentários e sugestões:

1 - Preliminarmente: Limites ao Exercício do Poder Regulamentar

Regulamento é ato administrativo normativo que pressupõe a existência de lei, à qual se
subordina, devendo ater-se aos seus limites e ao sistema legal vigente, sob pena de
invalidade1.

O veículo constitucionalmente destinado à edição de regulamentos é o decreto do chefe
do Poder Executivo. Mas se reconhece, mediante atribuição legal específica, a
possibilidade de edição de atos administrativos normativos por outros órgãos do Poder
Executivo.

Os atos administrativos normativos editados por decretos do chefe do Executivo são, na
acepção constitucional, aqueles aos quais efetivamente se confere a denominação de
regulamentos, a teor do artigo 84, IV da Constituição Federal. Os demais atos
administrativos de caráter normativo, ainda que se possa atribuir-lhes a denominação de
regulamentos, utilizando o vocábulo em seu sentido lato, não são, todavia, os
regulamentos a que alude o texto constitucional.

                                                                
1 Parte da doutrina reconhecia a existência de regulamento autônomo, identificando-o nos decretos por
meio dos quais se promove a organização e o funcionamento da Administração. Hoje, porém, a questão não
mais se põe, porque também no que tange a esta matéria, os regulamentos devem ser expedidos “na forma
da lei”.
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Nesse sentido, as normas expedidas pela Anatel a título de regulamentação do setor,
conforme competência que lhe foi atribuída pelo art. 19, incisos IV, X, XII e XIV da Lei
Geral de Telecomunicações, são atos administrativos normativos aprovados por
Resoluções do órgão colegiado, aos quais eventualmente se empresta a denominação
“regulamento”. Não se tratam, todavia, tais instrumentos, de regulamentos editados para
fiel execução da lei, posto que tal competência, na esfera federal, pertence privativamente
ao Presidente da República.

Tem-se, pois, que os “regulamentos” expedidos pela Anatel têm, no panorama legislativo
nacional, a natureza jurídica de ato administrativo normativo, tal como os decretos,
submetendo-se ao mesmo regime jurídico destes, com o acréscimo de que tais atos
também devem ater-se ao que eventualmente se encontre disciplinado em decretos,
postos serem estes normas hierarquicamente superiores aos demais atos normativos
produzidos no âmbito da Administração.

Assim considerados, os “regulamentos” editados pela Anatel são espécies de ato
administrativo normativo necessariamente vinculados à lei e hierarquicamente inferiores
a ela, bem como a decretos que acaso disponham a respeito da mesma matéria. A
respeito, já afirmou o Supremo Tribunal Federal que “regulamentos subordinados ou de
execução supõem, para efeito de sua edição, pelo Poder Público, a existência de lei a que
se achem vinculados.”2

Essa vinculação e subserviência à lei é que conferem, ao ato regulamentar, legitimidade e
eficácia. Nesse sentido, os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

“Como ato inferior à lei, o regulamento não pode contrariá-la ou ir além
do que ela permite. No que o regulamento infringir ou extravasar da lei, é írrito e
nulo, por caracterizar situação de ilegalidade.”3

E tal relação de dependência e submissão do regulamento à lei vai além da própria lei
regulamentada, para alcançar todo o sistema jurídico, desautorizando a inclusão no
sistema positivo de regra nova, criadora de direito ou obrigação, favor ou restrição, não
contidos previamente na lei regulamentada, como assevera Celso Antônio Bandeira de
Mello, comentando a seguinte citação de Pontes de Miranda4:

“Sempre que no regulamento se insere o que se afasta, para mais ou para
menos, da lei, é nula , por ser contrária à lei, a regra jurídica que se tentou embutir
no sistema jurídico.

Se regulamentada a lei a, o regulamento fere a Constituição ou outra lei,
é contrário à Constituição, ou à lei, e  -  em conseqüência  -  nulo  o que edictou.

A pretexto de regulamentar a lei a, não pode o regulamento, sequer,
ofender o que, a propósito de lei b, outro regulamento estabelecera.”

                                                                
2 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 192, Acórdão publicado na RDA 191, pág. 214.
3 Em Direito Administrativo Brasileiro , 18ª edição, Malheiros Edit., pág. 163.
4 Em Atos Administrativos e Direitos dos Administrados, Edit. RT, pág. 88.
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No mesmo sentido, ainda, a acurada análise formulada por José Afonso da Silva,
referindo-se a outro ilustre jurista:

 “A lição de Oswaldo Bandeira de Mello é lapidar quanto a isto: o
‘regulamento tem limites decorrentes do Direito Positivo. Deve respeitar os
textos constitucionais, a lei regulamentada e a legislação em geral, e as fontes
subsidiárias a que ela se reporta’.

 ‘Ademais, sujeita-se a comportas teóricas. Assim, não cria, nem modifica
e sequer extingue direitos e obrigações, senão nos termos da lei, isso porque o
inovar originariamente na ordem jurídica consiste em matéria reservada à
lei …’. ” 5

Posto isto, tem-se que os termos dos regulamentos não podem extravasar os limites da lei
regulamentada, nem os de quaisquer outras leis, ordinárias ou complementares, ou dos
decretos em vigor que digam respeito à mesma matéria.

Nesse sentido, aliás, decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Liminar 16686, tendo por
objeto a declaração de inconstitucionalidade de diversos dispositivos da LGT, dentre os
quais o artigo 19,  IV e X, que tratam, justamente, da competência da Anatel para editar
normas sobre a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cujo
trecho a seguir se destaca:

“3) deferir, em parte, o pedido de medida cautelar, para:
a) quanto aos incisos 0IV e 00X, do art. 019, sem redução do texto, dar-lhes interpretação

conforme à Constituição Federal, com o objetivo de fixar a exegese segundo a qual a
competência da Agência Nacional de Telecomunicações para expedir normas subordina-se
aos preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos serviços
de telecomunicações no regime público e no regime privado, vencido o Ministro Moreira
Alves que o indeferia;” (grifamos)

Logo, ao editar normas como aquela objeto da presente Consulta Pública, está a Anatel
obrigada à observância das leis e regulamentos em vigor, considerando-se o vocábulo
regulamento aplicado em sua acepção constitucional, ou seja, ato administrativo
normativo editado pelo Presidente da República, consoante artigo 84, inciso IV da
Constituição Federal.

Mais do que isso, está a Administração, sempre, subordinada aos princípios
constitucionais e legais em que se baseia o sistema jurídico e nos quais se traduz seu
conteúdo axiomático. Assim sendo, importa relembrar o conceito de princípio, tarefa na
qual nos valemos dos indispensáveis ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

                                                                
5 Em Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª edição, 1990, Edit. RT, pág. 367.
6 ADIN proposta pelos partidos políticos PC do B, PT, PDT e PSB; decisão proferida pelo Plenário do STF
em 20.08.1998, publicada no DJU de 31.08.1998.
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“Princípio (...) é, por definição, mandamento nuclear de um sistema,
verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes
normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio
atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, a subversão de
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e
corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas
que o sustêm e alui-se toda a estrutura nelas esforçada.”7

Consequentemente, e sabendo-se que os princípios são dogmas sobre os quais se
assentam o sistema jurídico,  uma vez estatuído um  determinado regime jurídico, não
será lícito, em violação aos princípios informadores desse regime jurídico, a propósito de
regulamentar a matéria, criar normas jurídicas que não sejam perfeitamente aptas à
realização dos princípios estatuídos explícita ou implicitamente.

Tem-se, pois, que a regulamentação da Agência deve corresponder também aos
princípios constitucionais e legais. A regulamentação que for editada com inobservância
de tais princípios deve ser considerada conflitante com a Constituição e com a lei sendo,
portanto, inaplicável, inconciliável com o ordenamento jurídico e, consequentemente,
nula.

2. Comentários à Proposta de Regulamentação do Compartilhamento de Infra-
Estrutura entre Prestadoras de Serviços de Telecomunicações: Dispositivos do
Título II – Do Compartilhamento de Infra-Estrutura – Capítulo V – Dos Preços

“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 desse limites.

                                                                
7 Ob. cit., págs. 573/574.
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Art. 26. Para a definição do valor mínimo de referência, deve-se
levar em consideração, proporcionalmente ao espaço necessário
ao compartilhamento, o custo da infra-estrutura instalada além
do custo de manutenção ao longo de sua vida útil, conforme
metodologia apresentada no Anexo I.

Art. 27. Para a definição do valor máximo de referência, deve-se
levar em consideração, proporcionalmente ao espaço necessário
ao compartilhamento, o custo da infra-estrutura instalada, o custo
de manutenção e de reposição do capital aplicado ao longo de
sua vida útil, além de outros custos percebidos pelo Detentor,
conforme metodologia apresentada no Anexo I.”

Decorre do disposto nos artigos 25 a 27 da proposta ora comentada, que os preços
devidos pela utilização de infra-estrutura deverão ser calculados com estrita observância
a valores máximos e mínimos pré-definidos pela Anatel, na forma preconizada no Anexo
I – Metodologia para Cálculo dos Valores Mínimo e Máximo de Referência para o
Aluguel do Compartilhamento.

A grosso modo, pode-se afirmar que, em decorrência da aplicação dos artigos 25 a 27 e,
consequentemente, da adoção da metodologia inserta no Anexo I, resultará verdadeiro
“tabelamento” de preços mínimos e máximos, imposto pela Anatel.

Tal pretensão, entretanto, não poderá ser adotada, porque efetivamente extravasa os
limites da lei regulamentada.

Com efeito, dispõe o art. 73 da Lei nº 9.472, de 16.07.97, Lei Geral de Telecomunicações
(LGT):

“Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos,
condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora
de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de
interesse público, de forma não discriminatória e a preços justos
e razoáveis.

Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos
meios a serem utilizados definir as condições para adequado
atendimento do disposto no caput.”

Como se vê, do Parágrafo único do art. 73 decorre que a competência da Anatel para
regulamentar a matéria restringe-se à definição das condições para que a utilização, por
empresa prestadora de serviço de telecomunicação, de infra-estrutura pertencente ou
controlada por outra prestadora de serviço de telecomunicação, se dê de forma não
discriminatória e a preços justos e razoáveis.

Entretanto, por evidente que a garantia da observância do disposto no caput do art. 73
não deve se dar mediante o tabelamento de preços. Ora, a verificação ao cumprimento do
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disposto no artigo 73 deve ser feita caso a caso, mediante ação fiscalizatória, cabendo a
interferência do Órgão Regulador unicamente quando identificada situação em desacordo
com disciplina da matéria.

O fato do detentor de meios sê-lo na qualidade de prestador de atividade concedida,
permitida ou autorizada, não dá suporte a intervenção de tal monta na vida das empresas
detentoras de outorga.

Ora, tivesse o Órgão Regulador tal poder, evidentemente que lhe caberia, por primeiro,
fixar as tarifas e os preços cobrados pela própria prestação dos serviços junto aos
usuários, os quais são objeto de sua proteção. Entretanto, nem mesmo isso lhe é
reconhecido por lei. Como se sabe, existem regras próprias para a estipulação do valor de
tarifas e preços e estas não incluem a pré-fixação pelo órgão regulador. Bem ao contrário,
no que tange aos serviços prestados em regime público, existe apenas a fixação de preços
máximos e, mesmo assim, tal fixação é feita pela própria prestadora do serviço, e não
pelo órgão regulador, enquanto que, em relação aos serviços prestados em regime
privado, vige a liberdade de preços.

Como se vê, não existe base jurídica para a fixação, pela Anatel, de preços mínimos e
máximos pelo uso compartilhado de meios. Tal situação, repete-se, caracteriza verdadeiro
“tabelamento” de preços, em providência que extravasa os limites dos regulamentos, tal
como longamente discorreu-se no item 1 do presente, além de repugnar à liberdade de
empresa, indispensável à livre condução dos negócios pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações, inclusive no tocante à administração de seus bens, sobretudo em se
considerando o ambiente de competição ora vigente.

Além disso, a determinação da fórmula de remuneração e o “tabelamento” desta, são
incompatíveis com a natureza dinâmica e evolutiva do setor. De fato, não raro haverá de
se encontrar contratos em que o compartilhamento de infra-estrutura venha a ser
remunerado por meio de permuta de direitos da mesma natureza ou, ainda, seja
estabelecida como contraprestação pela prestação de serviços, e tantas outras formas
absolutamente legítimas e reconhecidas pelo nosso direito.

Em face do exposto, sugere-se a alteração da redação do Parágrafo Único do artigo 4º,
alteração dos dispositivos que integram o Capítulo V do Título II, a fim de que tal
capítulo contenha apenas um artigo – com a conseqüente renumeração dos artigos
seguintes –, e alteração do §3º do artigo 34 dando-se-lhes a seguinte redação:

“Art. 4º…
Parágrafo Único. Os princípios e orientações básicas deste
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.”
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“Art. 25. Os preços a serem cobrados e demais condições
comerciais, de que trata o inciso IV do art. 21, deverão ser objeto
de livre negociação entre as partes, além de serem compatíveis
com as obrigações do Detentor e do Agente previstas no contrato
de compartilhamento.

Parágrafo Único. Caberá ao Órgão Regulador fiscalizar a
observância ao disposto no caput, devendo coibir todo e
qualquer ato praticado em desacordo com este Regulamento ou a
com a Lei.”

“Art. 34 (…)

§3º Neste caso, o Detentor fica dispensado do procedimento
previsto nos artigos 11 e 12.”

Outrossim, sugere-se a exclusão do artigo 38 e do Anexo I - Metodologia para Cálculo
dos Valores Mínimo e Máximo de Referência para o Aluguel do Compartilhamento e a
alteração da redação dos dispositivos que integram o Capítulo V do Título II, para o fim
de refletir tal exclusão.
   
Finalmente, e com relação ao artigo 34, § 4º da proposta de norma, pondera-se, uma vez
mais, que não cabe ao ato administrativo normativo afastar a aplicação da disciplina legal
própria ou dispor sobre a natureza jurídica das relações entre particulares. Assim, as
relações jurídicas que se estabelecem entre particulares, tendo por objeto bens privados,
devem ser regidas exclusivamente pelo direito civil, sendo certo que a locação de coisas –
e a sublocação, quando reconhecida no acordo de vontade entre as partes como forma
convencionada para o uso do bem locado – é espécie de contrato civil, que se estabelece
pela livre manifestação da vontade das partes, carecendo a Administração Pública de
competência para caracterizar determinada relação jurídica deste ou daquele modo e, por
consequência, entendê-la submetida ou não a determinado regramento jurídico, inclusive
desconsiderando o princípio da autonomia da vontade. Sugere-se, assim, a supressão do
dispositivo em questão.

*  *  *

Estes os comentários que tínhamos a apresentar, permanecendo à disposição dessa
Agência, caso conveniente qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Mundie e Advogados
p. Elinor Cristófaro Cotait
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