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DECISÃO: Concede tutela provisória e designa audiência de conciliação

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO requereu  a  concessão de tutela  de
urgência contra TELEMAR NORTE LESTE S.A e TIM CELULAR S.A em Ação Civil Pública
movida em desfavor de TELEMAR NORTE LESTE S.A, TIM CELULAR S.A e outras.
1.1 Do pedido de tutela de urgência formulado.
“a) Determinar que as empresas de telecomunicações, no prazo de 90 (noventa) dias, identifiquem
todos os  seus  cabos,  por  meio  de  plaquetas,  nos  moldes  como determina  a  norma técnica  NT
31.016;
b) Determinar que CEMAR apresente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, plano de regularização
da rede compartilhada de cabos de toda a São Luís, por meio do qual deverão ser descritas as
irregularidades encontradas, cujo cumprimento ficará a cargo das empresas de telecomunicações, as
quais observarão, durante a execução do serviço, a quantidade de, no mínimo, 2.100 (dois mil e
cem) postes por ano, sem prejuízo da priorização de situações emergenciais ou que envolvam risco
de acidente,  hipóteses  em que a  regularização deverá  ocorrer  no  prazo de  24  (vinte  e  quatro)
horas.”.
2. Dos fundamentos para concessão da tutela de urgência.
O pedido de tutela provisória se fundamenta nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
(i) A DPE alega que, motivada por notícias divulgadas na imprensa acerca de acidentes envolvendo
irregularidades  em  fiação  supostamente  pertencente  a  empresa  de  telefonia  fixa,  instaurou
procedimento  administrativo  para averiguar  a  qualidade  dos  serviços  prestados pela  CEMAR e
pelas  empresas  de  telecomunicação  no  que  diz  respeito  ao  compartilhamento  de  postes  e
distribuição de cabos de acordo com as normas técnicas.
(ii)  As empresas de telecomunicação que utilizam a rede de postes da CEMAR não mantêm o
cabeamento  em  condições  regulares,  conforme  normas  técnicas  aplicáveis.  Dentre  as
irregularidades, destacou a DPE as seguintes: ausência de identificação dos cabos, inobservância da
distância mínima em relação ao solo, fios partidos etc.
(iii) a CEMAR, enquanto detentora da rede, não realizaria eficientemente a fiscalização da rede,
conforme previsto na Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL nº 4/2014;



Verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300
do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à vida e segurança
das pessoas, na hipótese de não acolhimento do pedido.
O compartilhamento de infraestrutura de postes possui previsão na Lei nº 9.472/1997, art. 73, que
prevê o seguinte:
“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 e condições 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.
A ANATEL e a ANEEL expediram a Resolução Conjunta nº 4/2014 para regulamentar o tema.
Interessa à presente demanda,  especificamente,  o que dispõe os  artigos  4º  e  8º  da mencionada
resolução, os quais, pela pertinência, transcrevo:
Art.  4º No compartilhamento de postes,  as  prestadoras  de  serviços  de telecomunicações  devem
seguir  o  plano  de  ocupação  de  infraestrutura  da  distribuidora  de  energia  elétrica  e  as  normas
técnicas aplicáveis, em especial:
I - a faixa de ocupação;
II - o diâmetro do conjunto de cabos e cordoalha de um mesmo Ponto de Fixação;
III - as distâncias mínimas de segurança dos cabos e equipamentos da rede de telecomunicações em
relação ao solo e aos condutores da rede de energia elétrica; e
IV - a disposição da reserva técnica de fios ou cabos nos Pontos de Fixação.
§ 1º O compartilhamento de postes não deve comprometer a segurança de pessoas e instalações, os
níveis de qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica.
§ 2º  As distribuidoras  de energia  elétrica  devem zelar  para  que  o compartilhamento  de  postes
mantenha-se regular às normas técnicas.
§  3º  As  distribuidoras  de  energia  elétrica  devem  notificar  as  prestadoras  de  serviços  de
telecomunicações acerca da necessidade de regularização, sempre que verificado o descumprimento
ao disposto no caput deste artigo.
§  4º  A notificação  de  que  trata  o  §  3º  deve  conter,  no  mínimo,  a  localização  do  poste  a  ser
regularizado e a descrição da não conformidade identificada pela distribuidora de energia elétrica.
§  5º  A regularização  às  normas  técnicas  é  de  responsabilidade  da  prestadora  de  serviços  de
telecomunicações, inclusive quanto aos custos, conforme cronograma de execução acordado entre
as partes.
§ 6º O cronograma de que trata o § 5º deve considerar o prazo máximo de 1 (um) ano para a
execução da regularização, limitado a 2100 (dois mil e cem) postes por distribuidora de energia
elétrica por ano, os quais devem estar agregados em conjuntos elétricos.
§ 7º Toda e qualquer situação emergencial ou que envolva risco de acidente deve ser priorizada e
regularizada imediatamente pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, independentemente
da notificação prévia da distribuidora de energia elétrica.
§ 8º A ausência de notificação da distribuidora de energia elétrica não exime as prestadoras de
serviços de telecomunicações da responsabilidade em manter a ocupação dos Pontos de Fixação de
acordo com as normas técnicas aplicáveis.
§ 9º Os projetos técnicos e/ou execução das obras para a viabilização do compartilhamento de poste
devem ser previamente aprovados pela distribuidora de energia elétrica, sendo vedada a ocupação
de Pontos de Fixação à revelia da distribuidora de energia elétrica.
Art. 8º As prestadoras de serviços de telecomunicações devem manter identificados todos os Pontos
de Fixação que utilizem.
§ 1º A forma da identificação prevista no caput deverá respeitar o disposto nas normas técnicas
aplicáveis.



§ 2º Para os compartilhamentos  existentes,  a identificação dos Pontos de Fixação deve ocorrer
concomitantemente com a adequação da ocupação e/ou regularização às normas técnicas, conforme
artigos 4º e 5º.
Da legislação citada, depreende-se que cabe tanto à concessionária de energia elétrica quanto às
empresas  de  telecomunicação  a  manutenção  em  condições  de  regularidade  da  rede
compartilhamento  de  postes,  a  fim de  evitar  o  comprometimento  da  “segurança  de  pessoas  e
instalações, os níveis de qualidade e a continuidade dos serviços prestados pelas distribuidoras de
energia elétrica.”.
Cabe à concessionária de energia elétrica fiscalizar a ocupação dos postes por parte das empresas de
telecomunicação, devendo zelar pela observância das normas técnicas aplicáveis que, no âmbito da
CEMAR, estão dispostas na NT nº 31.016.
Dos autos consta documentos que comprovam o não atendimento das normas técnicas por parte das
empresas.
            É também público e notório que em diversos pontos da cidade o compartilhamento de postes
padece  com situações  de  irregularidade,  caracterizadas  por  emaranhados  de  fios  sem qualquer
identificação, muito próximo ao solo, partidos, ou grande quantidade de ligações clandestinas, que
sobrecarregam a rede.
A petição inicial é instruída com diversas fotos que demonstram isso, especialmente no centro da
cidade.
Também  constam  diversas  notificações  encaminhadas  pela  CEMAR  às  empresas  de
telecomunicação,  dentre  as  quais  a  Telemar  (Id  6523826,  p.  6;  Id  6523835,  p.  4) e  a  TIM (Id
6523828, p. 11; Id 6523840, p. 2), para regularização do cabeamento.
Recentemente, em dezembro de 2017, conforme noticiado na imprensa, um poste caiu e atingiu
uma transeunte, próximo à feira do Bairro de Fátima, enquanto equipe da Conekta, a serviço da
TELEMAR  NORTE  LESTE  S.A,  ré  neste  processo,  fazia  serviços  na  rede.
(https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/poste-cai-na-cabeca-de-mulher-apos-servicos-de-
telefonia-no-maranhao.ghtml).
O  fato  noticiado  anteriormente  parece  repetição  de  outro  ocorrido  em  2014
(http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2014/08/morre-mulher-atingida-por-fiacao-em-acidente-
no-renascenca-em-sao-luis.html). Naquela oportunidade um senhora veio a falecer depois de ser
atingida por cabos que nem mesmo estavam identificados.
Estas situações comprovam a necessidade de revisão da rede de compartilhamento de postes, a fim
de evitar danos à segurança de pessoas, o que caracteriza o perigo da demora.
Nada  obstante  a  resolução  conjunta  preveja  a  fixação  de  um  cronograma  para  realização  da
regularização, limitando a correção de pontos a 2.100 postes por ano, entendo que a situação que se
apresenta enseja medida mais enérgica, a fim de evitar os riscos de dano já apontados.
Do contrário, para regularização da situação, em caso de revisão de toda a rede compartilhada com
a ré Telemar Norte Leste S.A, por exemplo, seria necessário mais de meio século, dada a quantidade
de postes que utiliza. A propósito, a norma que permitiria tempo demasiado para a correção dos
problemas está sendo discutida em audiências públicas da ANEEL e ANATEL, exatamente para que
outra seja editada com prazos com mínimo de razoabilidade. 
Por fim, em audiência de conciliação anterior, todas as demais requeridas firmaram acordo para a
identificação e  organização dos  cabos.  Como todas  as  outras  empresas  estão  em condições  de
tomarem tais  providências,  naturalmente  a  TIM e  TELEMAR estão  em condições  de  também
identificar e organizar seus cabos.
Desse modo, ante os fundamentos expostos, acolhe-se, parcialmente, o pedido de tutela de urgência
requerido pela DPE em face de TELEMAR NORTE LESTE S.A e TIM CELULAR S.A, no que
atine à obrigação de identificar todos os seus cabos, bem como de corrigir situações irregulares, em
conformidade com a NT 31.016 da CEMAR e com as notificações por ela emitidas.
DELIBERAÇÃO
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Ante  o  exposto,  DEFIRO  o  pedido  de  tutela  de  urgência  formulado  pela  DPE  em  face  de
TELEMAR NORTE LESTE S.A e TIM CELULAR S.Ae, por conseguinte, DETERMINO às rés
que:
a) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, identifiquem todos os seus cabos, por meio de plaquetas,
nos moldes como determina a norma técnica NT 31.016 da CEMAR e corrijam as irregularidades
encontradas;
Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 por ponto de fixação irregular.
Sem prejuízo da multa cominada acima, advirtam-se os réus do disposto no artigo 77 do CPC:
Art.  77: Além de  outros  previstos  neste  Código, são  deveres das  partes, de  seus  procuradores  e
de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação;
§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça,
devendo  o  juiz,  sem  prejuízo  das  sanções  criminais,  civis  e  processuais  cabíveis,  aplicar  ao
responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
Demais deliberações
Na audiência de conciliação ocorrida em 12/09/2017, com exceção da TELEMAR NORTE LESTE
S.A e da TIM CELULAR S.A, as demaispartes firmaram acordo para resolução da demanda, tendo
sido fixadas as seguintes cláusulas:
“1 – As empresas de telecomunicação, no prazo de 120 dias, identificarão todos os seus cabos, por
meio de plaquetas, nos moldes como determina a norma técnica NT 31.016 da CEMAR ou outra
que estiver em vigor; 2 – Decorrido o prazo indicado no item 1, a CEMAR, no prazo de 180 dias,
apresentará plano de regularização, por empresa que celebrou o acordo, da rede compartilhada de
cabos  de  toda  a  Ilha  de  São  Luís,  por  meio  do  qual  deverão  ser  descritas  as  irregularidades
encontradas,  cujo saneamento  ficará  a  cargo das  empresas  de telecomunicações,  caso as  falhas
sejam de  responsabilidade  delas;  2.1  Após  o  prazo  de  180  dias,  a  CEMAR se  compromete  a
notificar individualmente as empresas de telecomunicação para que, no prazo de 10 dias, corrijam
eventuais  irregularidades  constatadas  e  comprovem perante  a  CEMAR;  2.2  –  As  empresas  de
telecomunicação se comprometem a informar à CEMAR, na pessoa de seu preposto Jorge Alberto
Oliveira Tavares (jorge.tavares@cemar-ma.com.br), no prazo de 48h, os contatos de telefone, e-
mail e nome dos responsáveis em receber as notificações referentes ao item 2.1; 3 – Após o prazo
previsto no item 2.1, nos casos em que inexista dispositivo contratual estabelecendo multa pelo
descumprimento  das  normas  técnicas,  incidirá  multa  de  R$  100,00  por  ponto  de  fixação  com
incidência diária; 4 – Após o prazo para regularização de toda a rede (item 2), a CEMAR manterá
permanente fiscalização, observando o limite mínimo previsto na resolução vigente, a fim de que as
empresas de telecomunicação mantenham seus cabos em conformidade com as normas técnicas e
contratos de compartilhamento; 4.1 Na hipótese de situação emergencial ou que envolva risco de
acidente,  a  CEMAR deverá  notificar  imediatamente  a  empresa  proprietária  do  cabo  acerca  da
necessidade  de  regularização,  fixando,  para  tanto,  prazo  máximo  de  24h  para  resolução  do
problema, sob pena de multa de R$ 100,00 por ponto de fixação, com incidência diária, nos casos
de inexistência de multa prevista em disposição contratual específica; 5 – A CEMAR deverá inserir
nos novos contratos de compartilhamento com as empresas de telecomunicações regras dispondo
sobre multas  ou outras sanções cabíveis  em caso de descumprimento das normas técnicas,  nos
termos do que prevê o art. 20, inciso X, da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001, de
24 de novembro de 1999, bem como com o disposto na Resolução Conjunta nº 04, de 16.12.2014. 6
- Este acordo não prejudica a possibilidade de futuramente o Poder Público adotar o enterramento
de cabos. 7 – As rés que assentiram ao acordo concordam com o pagamento de honorários de R$
2.000,00, cada, valor que a Defensoria Pública requereu que seja destinado a uma instituição sem
fins lucrativos, cujo nome e dados bancários serão indicados no prazo de 10 dias. O pagamento será
por depósito direto ou judicial, no prazo de 10 dias após a indicação.”.
A CEMAR, em petição ID 9843827, comunicou que “grande parte das ocupações se encontra não
identificada, o que demonstra a ausência de cumprimento, por parte das empresas de Telecom, do
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item 1 do acordo firmado nos autos.”. Requereu designação de audiência de conciliação para o fim
de verificação do cumprimento do acordo.
DESIGNO audiência para o dia 20/03/2018, às 10:00h, para tentativa de conciliação envolvendo as
rés  TELEMAR e  TIM,  bem como para  verificação  do cumprimento  do  acordo  em relação  às
demais.
Não sendo obtida conciliação, o processo será saneado em cooperação com as partes.
PUBLIQUEM. INTIMEM. Notifiquem o Ministério Público.
São Luís, 01/03/2018.


