
250 páginas
ISBN 978-85-7700-146-0
Formato: 14,5 x 21,5 cm

Direito das
telecomunicações

Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas

prefácio
Marcos Juruena Villela Souto

A obra pretende dar um panorama geral do Direito das Telecomunicações, a fim de ser útil
a qualquer interessado na matéria, seja por atuar diretamente na área, seja por um interesse
eventual. Assim, são abordados aspectos históricos, constitucionais (incluindo os conflitos de
competência legislativa em matérias como Direito do Consumidor, Meio Ambiente e Direito
Urbanístico), técnicos, econômicos, a definição de telecomunicações (incluindo temas fronteiriços
como os serviços de TV por assinatura), os direitos dos usuários (pessoas físicas e jurídicas), os
princípios fundamentais do Direito das Telecomunicações, o órgão regulador, as atribuições
que permanecem com o Chefe do Executivo, as características dos instrumentos de outorga
(concessão, autorização e permissão), as redes de telecomunicações, sua interconexão e o
compartilhamento de infra-estrutura (incluindo uma análise dos contratos de interconexão e
de compartilhamento de infra-estrutura), o espectro de radiofreqüências e o fenômeno da
convergência.

Procurou-se dar uma visão sistêmica do Direito das Telecomunicações, efetuando-se um
balanço dos dez anos de vigência da Lei Geral de Telecomunicações, com especial foco no
fenômeno da convergência � futuro das telecomunicações �, nas dificuldades de implementação
da competição e nos problemas práticos que se põem para os que trabalham na área.
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