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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA     ª VARA FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

 

PRO TESTE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 04.591.034/0001-59, com sede na Av. Lucio Costa, 6420, Barra da 

Tijuca, no Rio de Janeiro – RJ, instituída em 16 de julho de 2001, reconhecida como 

Organização da Sociedade Civil pelo Ministério da Justiça em dezembro de 2003, vem 

respeitosamente a Vossa Excelência ajuizar  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA, 

 

em face da ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, com sede na SAUS 

Quadra 06 Blocos E e H, Brasília – DF e UNIÃO FEDERAL, com fundamento nos arts. 5°, 

incs. XXXII e XXXIII e 37, da Constituição Federal e nos arts. 3º e 4º, da Lei 7.347/95, 

bem como nos fatos e direitos a seguir articulados. 
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I – OS FATOS 
 
 
 
I.A – OS CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC 
 
 
 

1. Até junho de 1998, os serviços telefônicos, 

telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de 

telecomunicações eram explorados, em regime de monopólio estatal, pela 

Telebrás, sociedade de economia mista, criada pela Lei 5.792, de 11 de julho de 

1972. 

 

2. Em 1974 a Telebrás foi levada a condição de 

"Concessionária Geral para a exploração dos serviços públicos de 

telecomunicações, em todo o território nacional" pelo decreto 74.379/74. O decreto 

ainda autorizava que a Telebrás delegasse concessão para a exploração parcial de 

serviços públicos de telecomunicações às empresas subsidiárias que, por sua vez, 

também eram sociedades de economia mista.  

 
3. A aplicação da Lei 5.792 e do decreto 74.379, 

resultou em um conglomerado estatal, do qual a Telebrás era a "holding", que era 

composto de 27 subsidiárias que exploravam serviços de telecomunicações (voz e 

dados) em âmbito estadual e em uma subsidiária, a Embratel, que explorava os 

serviços públicos de transmissão de dados em âmbito nacional e internacional e 

também atuava como operadora da rede de troncos de longa distância e dos 

satélites Brasilsat. 
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4. Por ocasião da criação da Telebrás, a totalidade dos 

ativos da Embratel havia sido financiada por recursos públicos, assim como a 

quase totalidade dos recursos da nova "holding" das telecomunicações era 

proveniente do Fundo Nacional de Telecomunicações. E ainda, todos os ativos 

essenciais para a prestação contínua dos serviços públicos de telecomunicações 

pelas recém-criadas subsidiárias Telebrás, tais como centrais telefônicas, cabos, 

equipamentos de transmissão, os imóveis onde estavam instalados tais 

equipamentos, dutos subterrâneos, postes e satélites também foram financiados 

por recursos públicos ou por contratos de participação financeira (planos de 

expansão), constituindo-se, portanto, em bens públicos de uso especial, 

completamente afetados à prestação dos serviços públicos de telecomunicações.  

 
5. A partir dos anos 1990, iniciou-se a construção de um 

novo marco regulatório com o objetivo de promover a reforma do Estado. Foi nesse 

contexto que surgiu o Programa Nacional de Desestatização instituído por meio da 

Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, alterada posteriormente pela Lei 9.491, de 9 de 

setembro de 1997, a fim de implementar as medidas necessárias para a retirada do 

Estado do setor produtivo, o que se deu, dentre outras formas, pela transferência 

do controle acionário de empresas prestadoras de serviços públicos para grupos 

econômicos privados. 

 

6. Deu-se, então, a edição da Lei 9.472, de 16 de julho 

de 1997, a Lei Geral de Telecomunicações – LGT, que passou a dispor “sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um 

órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda 

Constitucional nº 08, de 1995. 
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7. Foi instituída a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL em 1997 e, com base na mesma LGT, o Ministério 

das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, publicaram o Edital 01∕1998 (doc. 1) para dar publicidade às “condições de 

desestatização das COMPANHIAS, mediante alienação das ações ordinárias e 

preferenciais nominativas do seu capital social de titularidade da União Federal”. 

 
8. Tendo em vista a privatização das empresas 

subsidiárias da Telebrás, a LGT determinou no art. 207, o seguinte: 

 
 

“Art. 207. No prazo máximo de sessenta dias a contar da 

publicação desta Lei, as atuais prestadoras do serviço 

telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em 

geral, inclusive as referidas no art. 187 desta Lei, bem 

como do serviço dos troncos e suas conexões 

internacionais, deverão pleitear a celebração de contrato 

de concessão, que será efetivada em até vinte e quatro 

meses a contar da publicação desta Lei. 

 

§ 1º A concessão, cujo objeto será determinado em função 

do plano geral de outorgas, será feita a título gratuito, 

com termo final fixado para o dia 31 de dezembro de 2005, 

assegurado o direito à prorrogação única por vinte anos, 

a título oneroso, desde que observado o disposto no 

Título II do Livro III desta Lei”. 
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9. Sendo assim, em junho de 1998, foram assinados os 

contratos de concessão correspondentes ao Serviço de Telefonia Fixa Comutada – 

STFC, único serviço prestado no regime público, nos termos do art. 64, da LGT, 

sendo que, em 29 de julho do mesmo ano deu-se o leilão para transferência do 

controle acionário das concessionárias até então integrantes da administração 

pública indireta. 

 

10. Vencido o prazo contratual previsto no § 1º, do art. 

207 e certificado pela ANATEL o cumprimento das metas de universalização e 

continuidade, em 22 de dezembro de 2005, os contratos de concessão foram 

prorrogados por mais vinte anos, com seus termos previstos para dezembro de 

2025, sendo que, de acordo com a lei, não haverá prorrogação. 

 

 

 

I.B – OS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

 

11. O art. 1º, do Decreto 74.379/74 determina que a 

Telebrás é a concessionária dos serviços públicos de telecomunicações, em virtude 

do que, independente da titularidade da propriedade de seus bens móveis e 

imóveis, era dela a posse dos bens de uso especial afetados para a prestação do 

STFC e dos serviços de comunicação de dados que, posteriormente, foi repassada 

para as novas concessionárias que se originaram do processo de sua cisão, 

ocorrida como preparação para as privatizações. 

 

12. As 27 subsidiárias da Telebrás por sua vez – Telesp, 

Telemig, Telerj, TeleBahia, Embratel etc ... – se utilizavam dos bens afetados à 

prestação dos serviços de telecomunicações sob a égide da concessão delegada a 
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elas pela holding, para prestar os serviços que lhes foram atribuídos pelo referido 

Decreto, conforme o dispositivo abaixo transcrito: 

 

Art. 1º A Telecomunicações Brasileiras S. A. - 

TELEBRÁS é a concessionária geral para a exploração 

dos serviços públicos de telecomunicações, em todo o 

território nacional. 

 

§ 1º - A TELEBRÁS poderá delegar a empresa 

subsidiária ou associada, concessão para a exploração 

parcial de serviços públicos de telecomunicações. 

 

§ 2º - As concessões em vigor continuarão a ser 

exploradas pelas atuais empresas concessionárias, 

durante o respectivo prazo de concessão, na forma do 

artigo 2º, da Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972. 

 

 
13. Ou seja, a posse dos bens de uso comum afetados 

para a prestação dos serviços públicos de telecomunicações era da Telebrás, pois 

era ela a concessionária até o momento de celebração dos novos contratos de 

concessão firmados com base na LGT em maio de 1998. 

 

14. Nesse contexto, importante destacar que, de acordo 

com o art. 102, da LGT, extinguindo-se a concessão, a posse dos bens vinculados 

à concessão é “transmitida automaticamente” para a União.  
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15. Sendo assim, é certo afirmar que, em junho de 1998, 

quando foram assinados os novos contratos de concessão, onde, curiosamente no 

lugar da União, que é o Poder Concedente, figura como contratante a ANATEL, e 

de outro lado as subsidiárias da Telebrás, a posse de todos os bens afetados à 

prestação dos serviços de telefonia fixa comutada e comunicação de dados, que 

estava titularizada pela Telebrás, foi automaticamente transferida para a União, nos 

termos do art. 102, da LGT.  

 
16. Porém, o teor dos contratos de concessão não 

permite afirmar que a União transferiu a posse dos bens essenciais à prestação 

contínua do STFC para as novas concessionárias, que resultaram do processo de 

cisão da holding, uma vez que, contra o que dispõe o art. 93, da LGT, os contratos 

não trazem o inventário daqueles bens.  

 

17. Considerando, então, que todas essas operações 

tinham como fundamento a privatização que viria a acontecer e que a concessão 

dos serviços de telefonia, instituída por lei para a Telebrás, se extinguiu para ser 

celebrada diretamente com cada uma de suas subsidiárias, era imprescindível que 

o Ministério das Comunicações e a ANATEL, que conduziram o processo de 

transferência da prestação dos serviços para a iniciativa privada, tivessem 

realizado um inventário minucioso dos bens vinculados a concessão e incluíssem 

esta lista nos novos contratos. Mas a notícia que se tem é que esse inventário não 

foi feito. 

 
18. Ainda que o inventário tenha sido feito, o certo é que 

ele não integrou os contratos de concessão, cujos Anexos 1 se restringem ao 

seguinte: 
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19. Trata-se de lista genérica, cuidando apenas das 

classificações, sem relacionar os bens afetados à prestação dos serviços, o que 

tem facilitado que as concessionárias – hoje privadas, estejam se apropriando de 

bens públicos.  

 
20. A ausência do inventário dos bens reversíveis como 

anexo aos contratos de concessão tem como consequência a fragilidade 

institucional cercando todo o processo e propiciando que a ANATEL e as 

concessionárias defendam teses esdrúxulas para tentar convencer de que a 

apropriação de recursos públicos pela iniciativa privada tem respaldo legal. 

 
21. Isto porque a infraestrutura e outros bens móveis e 

imóveis da Telebrás e suas subsidiárias foram construídos com receita pública, 

seja originada do pagamento de tarifas, seja de recursos do Fundo Nacional das 
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Telecomunicações, seja dos recursos dos Planos de Expansão, tendo havido, 

portanto, volumosos investimentos públicos realizados para garantir a prestação 

adequada e contínua dos serviços de telecomunicações. 

 

22. Importante destacar que no período anterior às 

privatizações, as empresas subsidiárias da Telebrás passaram por um processo de 

forte investimento e readequação tarifária, como se pode verificar do trabalho do 

Professor Marcio Wohlers - INVESTIMENTO E PRIVATIZAÇÃO DAS 

TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL DOIS VETORES DA MESMA ESTRATÉGIA, 

do qual se transcreve alguns trechos (doc. 2):  

 

“Ao final dos anos 80, a Telebrás ainda sofria os efeitos da política de 

contenção de investimentos posta em marcha no início da década. A 

Telebrás foi uma das primeiras estatais a reduzir seus investimentos de 

modo a diminuir seu endividamento e portanto sua contribuição à conta 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP). 

(...) 

3.2.3. O contexto político do desbloqueio do investimento: a nova 

agenda das telecomunicações 

 

Desde o inicio dos anos 80, o investimento da Telebrás esteve sujeito a 

um forte processo de contenção, de natureza essencialmente política. 

Essa restrição materializava-se nos reduzidos valores aprovados no 

orçamento de investimento das empresas estatais da União 

(justificados para reduzir a conta NFSP - Necessidade de 

Financiamento do Setor Público). Não obstante a Telebrás e o 

Ministério das Comunicações usualmente proporem volumes de 

investimento mais altos (necessários para atender a demanda 

reprimida), os cortes eram executados pelos Ministérios do 
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Planejamento e da Fazenda ou então efetuados no decorrer do 

processo de votação do orçamento no Congresso. 

 

No entanto, como assinalamos anteriormente, a partir de 1996 o 

governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu desbloquear o 

investimento da Telebrás. Essa decisão foi efetivada a partir da 

constituição e implementação de uma nova agenda política de 

telecomunicações, onde devem ser destacadas as seguintes 

iniciativas básicas: 

 
(i) atendimento à reivindicação de imediata abertura da telefonia celular 

ao setor privado; 

 
(ii) decisão de elevação do investimento juntamente com anúncio da 

privatização/concorrência (investir para privatizar e não para dar 

continuidade a uma estatal); 

 
(iii) centralização de poder político do Ministro das Comunicações e 

rapidez nas decisões (“efeito Sérgio Motta”). 

(...) 

No período 1988-95, excetuando-se a brutal retração do período 

Collor (1991-92), o investimento da Telebrás situou-se próximo ao 

montante de R$ 4 bilhões anuais. No entanto, a partir de 1996, o 

investimento em telecomunicações passou a aumentar 

rapidamente tanto no âmbito da Telebrás como no setor privado 

(com elevação desde 1993-94)”1. 

 

 

                                                 
1
 . Márcio Wohlers, in Investimento e Privatização das Telecomunicações no Brasil: dois vetores da mesma 

estratégia 
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23. Por força dos investimentos e readequação do valor 

das tarifas do STFC, a telefonia fixa cresceu de forma significativa, como se pode 

verificar da tabela abaixo: 

 

 

24. É correto afirmar, então, que as empresas foram 

privatizadas com patrimônio vultoso, implantado para atender a demanda crescente 

da sociedade por serviços de telecomunicações. 

 

25. A LGT, ao tratar das concessões, dispõe a respeito  

dos bens que compõem os respectivos acervos nos seguintes termos: 
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Art. 100. Poderá ser declarada a utilidade pública, para 

fins de desapropriação ou instituição de servidão, de bens 

imóveis ou móveis, necessários à execução do serviço, 

cabendo à concessionária a implementação da medida e o 

pagamento da indenização e das demais despesas envolvidas. 

 

Art. 101. A alienação, oneração ou substituição de bens 

reversíveis dependerá de prévia aprovação da Agência. 

 

Art. 102. A extinção da concessão transmitirá 

automaticamente à União a posse dos bens reversíveis. 

 

Parágrafo único. A reversão dos bens, antes de expirado o 

prazo contratual, importará pagamento de indenização pelas 

parcelas de investimentos a eles vinculados, ainda não 

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com 

o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do 

serviço concedido. 

 
26. Também os contratos tratam especificamente das 

obrigações das concessionárias no que respeita aos bens relativos à concessão 

(doc. 3): 

 

Cláusula 4.5. - A Concessionária se compromete a manter e conservar 

todos os bens, equipamentos e instalações empregados no serviço em 

perfeitas condições de funcionamento, conservando e reparando suas 

unidades e promovendo, nos momentos oportunos, as substituições 

demandadas em função do desgaste ou superação tecnológica, ou 

ainda promovendo os reparos ou modernizações necessárias à 
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boa execução do serviço e à preservação do serviço adequado, 

conforme determinado no presente Contrato. 

 

Cláusula 15.1. - Além das outras obrigações decorrentes deste 

Contrato e inerentes à prestação do serviço, incumbirá à 

Concessionária: 

 

VIII - manter registros contábeis separados por serviço, bem como 

ter em dia o inventário dos bens e dos componentes do ativo 

imobilizado da empresa; 

 

X - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do 

serviço; 

 

Capítulo XXI - Dos Bens Vinculados à Concessão 

 

Cláusula 21.1. - Integram o acervo da presente concessão, sendo a 

ela vinculados, todos os bens pertencentes ao patrimônio da 

Concessionária e que sejam indispensáveis à prestação do 

serviço ora concedido, especialmente aqueles qualificados como tal 

no Anexo 01 – Qualificação dos Bens Reversíveis da Prestação do 

Serviço Telefônico Fixo Comutado Local. 

 

§ 1º - Integram também o acervo dos bens vinculados à concessão as 

autorizações de uso do espectro de radiofreqüências que lhe sejam 

outorgadas e, quando couber, o direito de uso de posições orbitais, 

observado o disposto nos artigos 48 e 161 da Lei nº 9.472, de 1997, e 

ainda o constante da cláusula 4.1. do presente Contrato. 
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§ 2º - Em relação aos bens vinculados à concessão, a 

concessionária somente poderá empregar diretamente na 

prestação do serviço ora concedido equipamentos, infra-estrutura, 

logiciários ou qualquer outro bem que não sejam de sua 

propriedade mediante prévia e expressa anuência da ANATEL, que 

poderá dispensar tal exigência nos casos e hipóteses dispostas 

na regulamentação. 

 

§ 3º - Havendo risco à continuidade dos serviços ou impedimento da 

reversão dos bens vinculados à concessão, a ANATEL poderá negar 

autorização para utilização de bens de terceiros ou exigir que o 

respectivo Contrato contenha cláusula pela qual o proprietário se 

obriga, em caso de extinção da concessão, a manter os Contratos 

e em subrogar a ANATEL nos direitos dele decorrentes. 

 

Cláusula 22.2. - A Concessionária se obriga a entregar os bens 

reversíveis em perfeitas condições de operacionalidade, utilização 

e manutenção, SEM PREJUÍZO DO DESGASTE NORMAL 

RESULTANTE DO SEU USO. 

 

Parágrafo único - Os bens reversíveis serão transferidos à ANATEL 

livres de quaisquer ônus ou encargos, observada a hipótese do 

parágrafo 2º da cláusula seguinte. 

 

Cláusula 22.3. - A reversão dos bens de que trata o Capítulo XXI supra, 

ao final do prazo contratual, será feita sem indenização, ressalvado o 

disposto nesta cláusula. 
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§ 1º - Somente caberá indenização em favor da Concessionária 

caso existam, ao final da Concessão, bens ainda não integralmente 

amortizados, CUJA AQUISIÇÃO TENHA SIDO PREVIAMENTE 

AUTORIZADA PELA ANATEL, OU ADQUIRIDOS ANTES DA 

ASSINATURA DESTE CONTRATO, COM O OBJETIVO DE 

GARANTIR A CONTINUIDADE E A ATUALIDADE DO SERVIÇO 

CONCEDIDO. 

 

27. Das disposições legais e contratuais ora invocadas é 

possível tirar as seguintes conclusões: 

 
a) Todos os bens pertencentes ao patrimônio das concessionárias e que estejam 

destinados à prestação dos serviços integram o acervo das concessões, 

inclusive os desgastados pelo uso; 

 

b)  As concessionárias estão obrigadas a zelar pelos bens e, mais, manter a 

atualização dos registros e apresentá-los à ANATEL, não só quanto aos bens 

destinados à prestação dos serviços, mas também quanto a todos os bens que 

compõem o ativo imobilizado das empresas; 

 
c) Para adquirir ou alienar bens vinculados às concessões, as concessionárias 

precisam de prévia autorização da ANATEL. 

 
d) Todos os bens que compõem o acervo das concessões são reversíveis. 

 
28. Frise-se que o acompanhamento da evolução e 

fiscalização dos bens vinculados à concessão cabe à ANATEL, conforme os 

dispositivos legais já transcritos, bem como de acordo com a cláusula 16, dos 

contratos de concessão. Veja-se: 
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Cláusula 16.1. - Além das outras prerrogativas inerentes à sua função de órgão 

regulador e das demais obrigações decorrentes do presente Contrato, incumbirá 

à ANATEL: 

 

I - acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço e a conservação dos bens 

reversíveis, visando ao atendimento das normas, especificações e instruções 

estabelecidas neste Contrato e em seus anexos; 

 

II - proceder às vistorias para a verificação da adequação das instalações e 

equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções, 

reconstruções ou substituições, às expensas da Concessionária. 

 

 

I.C – AS DEFICIÊNCIAS NA ATIVIDADE DE CONTROLE SOBRE OS BENS REVERSÍVEIS 

 

29. A despeito da clareza dos dispositivos legais e 

contratuais transcritos acima, o certo é que a ANATEL não atua para proceder ao 

devido controle sobre os bens reversíveis. 

 

30. Primeiro porque, ao que tudo indica, não possui, 

como deveria possuir, os inventários dos bens reversíveis cuja posse foi transferida 

automaticamente à União, por ocasião da extinção da concessão outorgada por lei 

à Telebrás e delegada às suas subsidiárias, e nem os inventários correspondentes 

à transmissão da posse dos mesmos bens para cada uma das empresas 

privatizadas pó meio dos leilões ocorridos em julho de 1998. 
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31. Além disso, de julho de 1998 – data do leilão de 

privatização – até janeiro de 2007, tanto o Ministério das Comunicações quanto a 

ANATEL deixaram de estabelecer regras para promover o controle dos bens 

vinculados às concessões e do ativo imobilizado das operadoras do STFC. 

 

32. As afirmações acima estão consignadas no Relatório 

nº 011120071AUD (doc. 4), correspondente à auditoria interna realizada pela 

ANATEL que trata dos controles existentes sobre os bens reversíveis, ocorrida em 

dezembro de 2007. Veja-se: 
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I.D – O QUADRO DE INSEGURANÇA SOBRE OS BENS REVERSÍVEIS 

 
33. A partir de abril de 2008, em virtude de 

irregularidades no processo de troca de metas de universalização do STFC, 

questionamento levantado pela PROTESTE sobre a falta de controle pela ANATEL 

sobre os bens reversíveis, que já vinha sendo alvo de atividades do Tribunal de 

Contas da União, foi parar no Poder Judiciário, culminando com o deferimento de 

liminar confirmada pelo então presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos seguintes termos (doc. 5): 



                             
 

 

          Rio de Janeiro: Av. Lúcio Costa, 6420.  Barra da Tijuca – CEP 22.630-013. Tel.: (21) 3906-3939. Fax: (21) 3906-3999 
          São Paulo: Rua Dr. Bacelar, 173 – Cj. 52 – Vila Clementino – CEP 04.026-100 – Tel.: (11) 5573-3595 

20  

 

 

 

 



                             
 

 

          Rio de Janeiro: Av. Lúcio Costa, 6420.  Barra da Tijuca – CEP 22.630-013. Tel.: (21) 3906-3939. Fax: (21) 3906-3999 
          São Paulo: Rua Dr. Bacelar, 173 – Cj. 52 – Vila Clementino – CEP 04.026-100 – Tel.: (11) 5573-3595 

21  

34. Fundamental informar a Vossa Excelência que os 

debates quanto ao controle de bens reversíveis vêm se acirrando diante da 

iniciativa da ANATEL de promover a revisão do Regulamento de Controle de Bens 

Reversíveis, aprovado pela Resolução 447, de 19 de outubro de 2006, que, diga-

se, deveria ter sido editado por decreto do Poder Executivo, nos termos do art. 84, 

inc. IV, da Constituição Federal e art. 14, inc. III, a e b, da Lei 9.649∕98, e não pela 

ANATEL. 

 

35. Em 21 de dezembro de 2010, a ANATEL, atendendo 

ao que dispõe o art. 42, da LGT, instalou a Consulta Pública 52, apresentando uma 

proposta de regulamento que abranda de forma temerária o controle sobre os bens 

reversíveis, contrariando dispositivos da LGT que tratam dos bens reversíveis, 

como se pode verificar da minuta em anexo (doc. 6). 

 

36. A justificativa de representantes da ANATEL para o 

abrandamento das obrigações atribuídas às concessionárias no que diz respeito 

aos bens reversíveis é no sentido de que não é produtivo estimular-se “uma visão 

patrimonialista”. Pertinente a transcrição de matéria publicada pelo Teletime News, 

em 16 de dezembro de 2010 http://www.teletime.com.br/16/12/2010/anatel-quer-facilitar-

alienacao-e-substituicao-de-bens-reversiveis/tt/208260/news.aspx (doc. 7): 

 
Anatel quer facilitar alienação e substituição de bens reversíveis 

 
 

Em sua última reunião em 2010, o Conselho Diretor da Anatel aprovou a proposta técnica de 

alterar o Regulamento de Bens Reversíveis, abandonando o padrão patrimonialista de controle 

dos ativos da União e flexibilizando o processo de alienação e substituição desses bens. O 

documento ainda tem que passar por consulta pública para entrar em vigor e a proposta deve 

atrair a atenção de muitas entidades que, há anos, questionam a eficiência do modelo adotado 

atualmente pela agência reguladora.  

http://www.teletime.com.br/16/12/2010/anatel-quer-facilitar-alienacao-e-substituicao-de-bens-reversiveis/tt/208260/news.aspx
http://www.teletime.com.br/16/12/2010/anatel-quer-facilitar-alienacao-e-substituicao-de-bens-reversiveis/tt/208260/news.aspx
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Em linhas gerais, a proposta aprovada pelo conselho chancela o novo sistema sugerido pela 

área técnica da Anatel, antecipado por este noticiário em 14 de outubro deste ano. O destaque 

do documento é a renúncia da Anatel à análise prévia das propostas de alienação e 

substituição de bens reversíveis considerados de baixo valor pelo órgão regulador. O 

texto prevê que ativos ligados à concessão - e, portanto, reversíveis à União em 2025 - 

com valor abaixo de R$ 600 mil não precisam de anuência prévia para serem vendidos.  

 

Esse limite pode subir para R$ 1,5 milhão caso a empresa comprove o cumprimento de 

85% do Plano Geral de Metas de Qualidade (PGMQ) e que possui Índice de Solvência 

(IS) de 1,2. O IS será obtido através do cálculo da relação entre o ativo total da 

concessionária em relação ao seu passivo circulante (gastos correntes) e de longo prazo 

(investimentos futuros). Esses dois parâmetros valem para a alienação e substituição de bens 

em desuso.  

 

Bens ativos  

 

A NOVIDADE INCLUÍDA PELO CONSELHO DIRETOR ESTÁ EM UMA REGRA 

QUE TAMBÉM FLEXIBILIZA A ALIENAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE BENS QUE, 

NÃO NECESSARIAMENTE, ESTÃO EM DESUSO. Isso pode ocorrer em uma 

eventual atualização tecnológica da rede de telecomunicações, por exemplo. No novo 

texto, bens com valor correspondente a 10% do ativo imobilizado pela concessionária 

também não precisarão de anuência prévia para serem vendidos.  

 

Para o conselheiro João Rezende, relator do processo de atualização do regulamento, as 

mudanças são positivas porque simplificam o controle dos bens reversíveis. "DE FATO, 

NÓS TEMOS HOJE UMA DIFICULDADE DE ACOMPANHAR (OS BENS 

REVERSÍVEIS). POR ISSO ESTAMOS TENTANDO DESBUROCRATIZAR, COM 
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FOCO NA QUALIDADE DA GESTÃO DESSES RECURSOS", DECLAROU 

REZENDE.  

 

Um dos maiores críticos do modelo de controle dos bens da União pela Anatel é o 

Tribunal de Contas da União (TCU), que apontou em acórdãos recentes os problemas 

da agência em gerenciar o patrimônio público sob uso das concessionárias. Rezende 

admitiu que as críticas do TCU influenciaram nas mudanças propostas pela agência. E 

anunciou que a Anatel enviará um aviso a todos os órgãos de controle convidando-os a 

apresentar comentários na consulta pública.  

(Mariana Mazza) 

 

37. O pior é que representantes do Ministério das 

Comunicações também vêm defendendo o abrandamento dos mecanismos de 

controle sobre os bens reversíveis, como se pode verificar por recente declaração 

do Secretário Executivo do Ministério (doc. 7): 

 
      Alvarez critica controle de bens reversíveis e defende visão "estratégica" sobre o 
assunto 
     terça-feira, 29 de março de 2011, 19h45  

A PROPOSTA DA ANATEL DE FLEXIBILIZAR AS REGRAS DE CONTROLE DOS 

BENS REVERSÍVEIS - EM FASE FINAL DE DISCUSSÃO NA AGÊNCIA - GANHOU 

UM FORTE ALIADO NESTA TERÇA-FEIRA, 29. O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, CEZAR ALVAREZ, FEZ DURAS CRÍTICAS 

AO MODELO DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO SETOR DE 

TELECOMUNICAÇÕES, DEFENDENDO QUE É NECESSÁRIA UMA VISÃO MAIS 

"ESTRATÉGICA" DOS BENS PÚBLICOS AO INVÉS DO ACOMPANHAMENTO 

PATRIMONIALISTA DA LISTA DE BENS.  

 

"TEM QUE PARAR DE BRIGAR COM A ANATEL PELO FUSQUINHA 68 QUE VAI 
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VOLTAR PARA NÓS LÁ NA FRENTE, DE FICAR OLHANDO O COMPUTADOR 386 

QUE É REVERSÍVEL", ATACOU O SECRETÁRIO DURANTE PALESTRA NO 

EVENTO BANDA LARGA E OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, ORGANIZADO 

PELO IDEC. "A ANATEL VAI TER QUE FICAR ETERNAMENTE CONTANDO 

QUANTOS (COMPUTADORES) 386, QUANTOS FUSQUINHAS VÃO VOLTAR? 

TEMOS É QUE PENSAR NO QUE É ESTRATÉGICO PARA O SETOR", 

COMPLEMENTOU.  

 

A tese de que a Anatel não deveria fazer um controle patrimonialista mas sim estratégico dos 

bens reversíveis à União é defendida há anos pelas concessionárias de telefonia fixa, 

responsáveis pelos bens da União transferidos na época da privatização. A iniciativa recente da 

agência reguladora não mexe nessa sistemática diretamente - até porque, o controle detalhista 

dos bens é uma obrigação estipulada na Lei Geral de Telecomunicações (LGT) -, mas reduz a 

burocracia para a alienação e substituição do patrimônio público sob controle das 

concessionárias.  

 

A primeira mudança foi o fim da exigência de aval prévio do Conselho Diretor da agência para a 

venda e compra de bens. Atualmente, essas alterações do patrimônio podem ser validadas apenas 

pela Superintendência de Serviços Públicos (SPB), sem a necessidade de convalidação pelo 

comando da autarquia. Além disso, a proposta de novo Regulamento de Bens Reversíveis, que 

estava em consulta pública até a semana passada, prevê que transações de bens considerados de 

baixo valor sequer precisarão de aval prévio da Anatel. A ideia é "liberar" as concessionárias da 

análise em caso de alienações até R$ 1,5 milhão, dependendo da saúde financeira da companhia.  

 

ALVAREZ ELOGIOU A PROPOSTA DA ANATEL, QUE CHAMOU DE 

"MODERNIZADORA" DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS REVERSÍVEIS. 

PARA O SECRETÁRIO, O CONCEITO DE REVERSIBILIDADE TEM SIDO 

SUPERESTIMADO POIS, NÃO DARIA "SEGURANÇA A NINGUÉM" DO QUE, DE 
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FATO, RETORNARÁ À UNIÃO NO FIM DAS CONCESSÕES, EM 2025.  

Limites  

 

Acontece que há limites para a tal modernização do sistema de controle dos bens reversíveis. A 

visão patrimonialista está prevista pela própria LGT, sem qualquer brecha para a almejada linha 

"estratégica" de acompanhamento do patrimônio da União, pretendida por Alvarez. Assim, seria 

necessário mudar a lei para que a ideia do secretário prevaleça.  

 

ALÉM DISSO, A MANEIRA COM QUE A ANATEL ACOMPANHA O ASSUNTO TEM 

PROVOCADO REAÇÕES NADA POSITIVAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

EXTERNO. AS RESSALVAS SOBRE A EFICIÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA 

NO CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SURGIRAM INICIALMENTE EM 

2008, QUANDO O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) SUSPENDEU 

CAUTELARMENTE A ANUÊNCIA PRÉVIA PARA A COMPRA DA BRASIL 

TELECOM PELA OI EXATAMENTE POR CONTA DA FALTA DE DADOS SOBRE A 

SITUAÇÃO DOS BENS DA UNIÃO.  

 

Depois desse episódio, vários pareceres técnicos do TCU sobre o setor de telecomunicações 

passaram a conter críticas sobre a ausência de informações precisas dos bens públicos. Até hoje, 

a agência não teria conseguido apresentar aos fiscais do tribunal provas de que há um controle 

rígido dos bens públicos como manda a lei. No início deste ano, a própria Anatel deu um prazo 

de seis meses para que as concessionárias atualizem suas listas de bens reversíveis sob pena de 

perderem a concessão, evidenciando que as dificuldades do órgão regulador de acompanhar o 

uso do patrimônio público são reais. (Mariana Mazza) 

 

38. As declarações transcritas acima deixam bem claro 

que não existe a mínima preocupação por parte das autoridades competentes em 

preservar os mecanismos de reversibilidade que permitem à União garantir a  

continuidade da prestação de serviços públicos que são essenciais para o país e, 
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ainda, dão conta do quadro de insegurança e de ilegalidades a que estão 

submetidos os bens reversíveis e o alto risco para a União de, ao final das 

concessões, ter de indenizar as concessionárias por bens pelos quais já pagou, a 

fim de garantir a continuidade dos serviços.  

 

39. Veja, Excelência, dispositivos que constam da 

proposta de revisão do regulamento dos bens reversíveis (doc. 6):     

 
“Art. 1º Este regulamento estabelece as regras e 

definições pertinentes ao acompanhamento e controle 

de bens, direitos e serviços vinculados à concessão 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado, destinado ao uso 

do público em geral - STFC, prestado no regime 

público, sendo regido pela Lei n.º 9.472, de 16 de 

julho de 1997, e pelos contratos de concessão, 

celebrados entre as concessionárias e a Anatel. 

 

Art. 9º Está previamente aprovada pela 

Anatel,  observado o disposto nos artigos 5º e 6º 

deste Regulamento, a alienação ou substituição de bem 

reversível da concessionária: 

 

I - com custo de aquisição de até R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais); 

II - em desuso. 

 

§ 1º O disposto no caput se aplica, também, 

independentemente do custo de aquisição, no caso de 

substituição por outro bem novo e sem uso, o que deve 
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ser atestado mediante laudo técnico. 

 

§ 2º O valor estabelecido no inciso I deste artigo 

fica elevado para R$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais), caso a concessionária durante 

o ano civil imediatamente anterior ao da realização 

da operação obtenha o Índice Geral de Qualidade 

Operacional (IGQO) de pelo menos 85 (oitenta e 

cinco), previsto no Plano Geral de Metas de Qualidade 

para o Serviço Telefônico Fixo Comutado (PGMQ-STFC)”. 

 
40. A PROTESTE apresentou diversas contribuições 

(doc. 8) à Consulta Pública 52, se manifestando sobre diversos pontos, valendo 

destacar a impropriedade do art. 1º, pois o contrato é celebrado entre 

concessionárias e União, e não com a ANATEL. 

 

41. E, o mais importante, manifestando a grave 

ilegalidade quanto à permissão de alienação de bens reversíveis sem prévia 

autorização, tendo em vista o que dispõem os arts. 101 e 102, da LGT.  

 
42. Mas o desenrolar dos questionamentos à ANATEL 

sobre o descontrole quanto aos bens reversíveis revela que a proposta de revisão 

do regulamento nada mais é do que a iniciativa da agência no sentido de encobrir 

os enormes prejuízos que já se concretizaram e eximir seus servidores de culpa. 

 

43. Foi este quadro que levou a PROTESTE a enviar a 

ANATEL, em janeiro do corrente ano, ofício solicitando que a agência apresentasse 

os inventários dos bens reversíveis das concessionárias de telefonia fixa relativos 

aos contratos firmados em junho de 1998 e de suas prorrogações por mais 20 anos 

celebradas em dezembro de 2005 (doc. 9). 
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44. A ANATEL respondeu ao pedido da PROTESTE por 

meio do ofício nº 128∕2011 – PBOAC∕PBOA-Anatel, no sentido de que não iria 

apresentar a relação dos bens reversíveis por se tratar de informações sigilosas 

(doc. 10). 

 

45. A negativa da agência quanto a informações de 

caráter indiscutivelmente público, sobre as quais jamais se poderia impor o sigilo, 

tem gerado grandes debates públicos, como se pode verificar pela série de 

reportagens divulgadas nos dias 4, 5, 6 e 7 de abril deste ano, pela rede 

Bandeirantes de Televisão, cujos vídeos seguem no CDROM em anexo (doc. 11).  

 

46. As matérias trazem pronunciamentos de 

representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas, sempre no sentido 

da falta de transparência quanto ao inventário dos bens vinculados à concessão do 

STFC bem como quanto às atividades de controle que a agência deveria manter, 

mas não o faz. Vale a transcrição de trecho de uma das matérias que resume as 

dificuldades injustificadas para se obter informações, tendo em vista a relevância 

do serviço e de suas respectivas infraestruturas que estão em questão: 

 
“Há quatro semanas a rede Bandeirantes tenta sem sucesso obter o 

relatório de bens reversíveis. A agência reguladora alega que o 

documento recebe tratamento confidencial. As empresas de telefonia 

citadas nesta reportagem foram consultadas pela Band. A 

TELEFONICA INFORMOU POR MEIO DA ASSESSORIA DE 

IMPRENSA QUE TODOS OS IMÓVEIS SÃO BENS NÃO 

REVERSÍVEIS A UNIÃO E QUE POR ISSO PODERIAM SER 

VENDIDOS NORMALMENTE PELA EMPRESA QUE OS DETINHA 

SEM A NECESSIDADE DE QUALQUER TIPO DE COMPROVAÇÃO 
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DA ANATEL. A agência de forma sucinta informa apenas que a 

alienação desses imóveis não foi objeto de solicitação de anuência. Na 

correspondência a ANATEL parece mais uma vez não se interessar 

pelo assunto. É evasiva quando questionada a respeito da alienação 

de imóveis que tiveram a venda autorizada pela agência. A resposta é 

esta: a informação não está disponível imediatamente e necessita de 

pesquisa extensa para ser obtida. 

 

47. Depois da série de matérias divulgadas pela rede 

Bandeirantes, a ANATEL publicou nota de esclarecimento (doc. 12), com o 

seguinte teor: 

 

Nota de esclarecimento sobre bens reversíveis  

07 de Abril de 2011 

Em relação a reportagens veiculadas pela TV Bandeirantes no dias 

4, 5 e 6 de abril, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

apresenta os seguintes esclarecimentos: 

 

A Anatel nega veementemente afirmações de que estaria agindo 

com  negligência no controle dos bens reversíveis ou de que seria 

benevolente com as concessionárias. 

 

Os bens reversíveis são aqueles bens utilizados na prestação do 

serviço de telefonia fixa. NÃO SÃO REVERSÍVEIS, PORTANTO, 

OS BENS SEM RELAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE 

PODEM SER LIVREMENTE ALIENADOS PELAS 

CONCESSIONÁRIAS. 
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EMBORA REVERSÍVEIS À UNIÃO AO TÉRMINO DA 

CONCESSÃO, SE UTILIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TAIS BENS NÃO PERTENCIAM 

E NÃO PERTENCEM À UNIÃO.  

 

No passado, os bens pertenciam às empresas do Grupo Telebrás 

Sociedade Anônima. Atualmente, os bens pertencem às empresas 

que adquiriram o controle acionário das empresas do Grupo 

Telebrás S/A.  

 

Não se pode falar, portanto, em transferência ou cessão de 

titularidade de bens da União para empresas privadas, visto que os 

bens não compunham e não compõem o patrimônio da União, mas 

sim das empresas prestadoras do serviço de telefonia fixa. 

 

Independentemente dos valores referentes a alienações realizadas, 

reitera-se que a alienação de bem reversível sem prévia autorização 

da Anatel não retira o ônus da reversibilidade do bem alienado. 

 

EXISTE UM INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS À UNIÃO 

DECORRENTE DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS 

COM AS PRESTADORAS DE TELEFONIA FIXA. ESSE 

DOCUMENTO RECEBE TRATAMENTO CONFIDENCIAL, NOS 

TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 39 DA LEI 

9.472/97. 

 

A Anatel possui informação atualizada e detalhada do patrimônio 

das concessionárias, bem como de seus bens reversíveis. Essa 

informação é encaminhada anualmente, por força do art. 5º do atual 
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Regulamento de Controle de Bens Reversíveis, anexo à Resolução 

447, de 19 de outubro de 2006. 

 

A Lei 9.472/97 exige que o contrato de concessão indique os bens 

reversíveis (art. 93, I). O contrato de concessão original atendeu tal 

obrigação por meio do Anexo I - Qualificação dos Bens Reversíveis.  

O contrato atual exigiu a apresentação anual da relação, conforme 

regulamentação. 

 

O regulamento de bens reversíveis (Resolução 447/2006) foi editado 

em 2006, passando a vigorar no ano seguinte. 

 

A Anatel submeteu a debate amplo com a sociedade a proposta de 

um novo regulamento, por meio da Consulta Pública nº 

52/2010, na qual sugere aperfeiçoamentos para assegurar 

que a alienação ou a oneração de bem não cause prejuízo à 

continuidade da prestação dos serviços. 

 

A Consulta Pública nº 52/2010 foi analisada pela Procuradoria 

Federal Especializada no Parecer nº 533/2010/PFS/PGF/PFE, 

disponível no Sistema de Acompanhamento de Consulta Pública, na 

internet. No processo decisório, a Procuradoria será ouvida 

novamente, depois da análise das contribuições da Consulta e antes 

da deliberação final pelo Conselho Diretor. 

 

A Anatel reafirma que atua em estrita obediência à legislação e à 

regulamentação vigentes, sempre com o objetivo de atender ao 

interesse público. 
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48. A nota da ANATEL revela três perplexidades, quais 

sejam: 

  
a) Afirma que a agência possui o inventário dos bens reversíveis, 

sendo que a auditoria realizada pela própria agência afirma que este 

documento não existe;  

 

b) Alega que bens imóveis, que pela lei são reversíveis, não são e não 

serão de titularidade da União, a despeito da previsão expressa do art. 

102, da LGT, determinando que, extinto o contrato de concessão serão 

transmitidos “automaticamente à União a posse dos bens 

reversíveis” e  

 

c) Alega que bens imóveis que passaram à condição de desuso 

poderiam ser alienados sem anuência da ANATEL, em frontal violação 

ao que dispõem a LGT e as cláusulas 22.1 e 22.2 dos contratos de 

concessão. 

 

49. São as atitudes contraditórias da ANATEL, seja com 

relação aos seus próprios pronunciamentos, seja com relação à lei, assim como a 

falta de transparência, contra o que dispõem o art. 37 da Constituição Federal e o 

art. 38 da LGT, impondo à administração pública o dever de orientar suas atuações 

pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade, que têm levado 

a discussão sobre os bens reversíveis ao alto grau de conflito descrito acima. 

 

50. As circunstâncias demandam a atuação do Poder 

Judiciário, especialmente neste momento em que está em fase de revisão o 

Regulamento de Bens Reversíveis e de revisão dos contratos de concessão do 

STFC, a fim de se conferir segurança não só à União Federal, que de acordo com 
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a Constituição Federal é titular dos serviços de telecomunicações e deve garantir 

acesso e continuidade, mas também às concessionárias, de modo que possam 

programar seus investimentos e custos. 

 

51. Estando evidente o interesse processual para esta 

demanda, tendo em vista a resistência da agência em apresentar informações de 

natureza pública incontroversa, passa a PROTESTE aos fundamentos de direito. 

 
 
 

II – O DIREITO 

 
II.A – A LEGITIMIDADE DA PROTESTE 

 
52. A legitimidade ativa no caso em tela está presente, 

pois a entidade Autora enquadra-se nos requisitos do art. 5°, da Lei 7.347/85.  

 

53. A PROTESTE constitui-se como associação de 

defesa do consumidor, como se pode verificar das finalidades estabelecidas no seu 

Estatuto e está constituída há quase 10 anos. Destarte, os requisitos legais 

impostos pelo art. 5º, da Lei de Ação Civil Pública, para que seja considerado 

legítimo o ajuizamento de ação civil pública por associações, quais sejam: a) ter 

como finalidade estatutária o direito objeto da demanda; b) estar constituída há 

pelo menos um ano, estão preenchidos no caso em tela. 

 

54. Para fundamentar a legitimidade da PROTESTE 

PARA ESTA Ação Civil Pública, oportuno se trazer a doutrina de Marçal Justen 

Filho os contratos de concessão: 

 
“A concessão de serviço público é um contrato plurilateral 

O contrato de concessão é pactuado entre três partes, que são (a) o „poder 
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concedente‟ (o ente federativo titular da competência para prestar o serviço), 

(b) a sociedade, personificada em instituição representativa da comunidade 

e (c) o particular (concessionário). 

(...) 

A participação da sociedade civil 

A concessão de serviço público envolve a participação da sociedade civil, 

não como objeto, MAS COMO SUJEITO DE DIREITOS. EM 

DECORRÊNCIA DA TRILATERALIDADE ACIMA EXPOSTA, A 

SOCIEDADE CIVIL É PARTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO, o que 

não significa ser investidade de direitos e deveres idênticos àqueles 

reservados ao poder concedente e ao concessionário”2.  

 

55. Considerando que já é noção basilar de direito que 

funcionam como parte nos contratos de concessão não só as concessionárias e o 

poder concedente, mas também os consumidores, não há que se questionar a 

legitimidade ad causam da autora para esta demanda, que trata da garantia das 

infraestruturas essenciais para a continuidade dos serviços públicos de 

telecomunicações, valor este expressamente previsto pelos arts. 4º, incs. II, “a” e 

VII; 6º, inc. X e 22, do Código de Defesa do Consumidor. 

 
 

II.B – O INSTITUTO DA AFETAÇÃO DOS BENS DE USO ESPECIAL 
 

56. O Código Civil traz no art. 99 a classificação dos bens 

considerados públicos, nos seguintes termos: 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 

estradas, ruas e praças; 

                                                 
2
 . Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, pág. 502 a 515. 
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II - os de uso especial, tais como edifícios ou 

terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou 

municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das 

pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 

direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 

consideram-se dominicais os bens pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público a que se tenha 

dado estrutura de direito privado. 

57. No caso dos autos, tem-se que os bens que 

incorporam o patrimônio das concessionárias de serviços de telecomunicações só 

puderam ser adquiridos para servir à finalidade das empresas, a fim de se garantir 

a continuidade da prestação dos serviços, a modicidade tarifária e a 

universalização. 

 

58. Ou seja, são bens afetados à prestação dos serviços. 

Corrobora essa afirmação o que está disposto na cláusula 22.1, dos contratos de 

concessão. Veja-se: 

 
 
Cláusula 22.1. Integram o acervo da presente concessão, sendo a ela 

vinculados, TODOS OS BENS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO 

DA CONCESSIONÁRIA, bem como de sua controladora, 

controlada, coligada ou de terceiros, E QUE SEJAM 
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INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA CONCEDIDO, 

especialmente aqueles qualificados como tal no Anexo 01 - Qualificação dos 

Bens Reversíveis da Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Local. 

 
59. E assim é, pois os contratos ora em tela têm por 

objeto a prestação de serviço público essencial, prestado em regime público, 

justamente para garantir que seu acesso estará disponível do mais rico ao mais 

pobre cidadão. 

 

60. Valiosa, nessa direção, a lição de Marçal Justen 

Filho: 

 

“A modicidade tarifária significa a menor tarifa possível, em vista dos custos 

necessários à oferta do serviço. A modicidade tarifária pode afetar a própria 

decisão quanto à concepção do serviço público. Não terá cabimento conceber 

um serviço tão sofisticado que o custo torne inviável aos usuários fruir dos 

serviços”3. 

 
61. Sendo assim, os bens sob a posse das empresas 

concessionárias de serviço público essencial prestado em regime público a priori 

estão afetados à prestação do STFC justamente para evitar custos que não tenham 

relação com a prestação do serviço, garantindo a universalização, a modicidade 

tarifária e a continuidade e, portanto, nos termos da lei e dos contratos de 

concessão, devem estar sob o controle da administração pública. 

 

62. Celso Antonio Bandeira de Mello ensina quanto aos 

bens públicos: 

 

                                                 
3
 . Curso de Direito Administrativo,  Editora Saraiva, São Paulo, 2005 pág. 491/492. 
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“I. Conceito 

1. Bens públicos são todos os bens que pertencem às pessoas 

jurídicas de Direito Público, isto é, a União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios, respectivas autarquias e fundações de Direito Público ..., 

BEM COMO OS QUE, EMBORA NÃO PERTENCENTES A TAIS 

PESSOAS, ESTEJAM AFETADOS À PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO 

PÚBLICO. 

O conjunto de bens públicos forma o „domínio público‟, que inclui tanto 

bens imóveis quanto móveis. 

(...) 
A noção de bem público, tal como qualquer outra noção em Direito, só 

interessa se for correlata a um dado regime jurídico. Assim, todos os 

bens que estiverem sujeitos ao mesmo regime público deverão ser 

havidos como bens públicos. ORA, BENS PARTICULARES QUANDO 

AFETADOS A UMA ATIVIDADE PÚBLICA (ENQUANTO O 

ESTIVEREM) FICAM SUBMISSOS AO MESMO REGIME JURÍDICO 

DOS BENS DE PROPRIEDADE PÚBLICA. LOGO, TÊM QUE ESTAR 

INCLUÍDOS NO CONCEITO DE BEM PÚBLICO. 

(...) 

III. Afetação e desafetação dos bens públicos 

3. Afetação é a preposição de um bem a um dado destino categorial de 

uso comum ou especial, assim como a desafetação é sua retirada do 

referido destino. Os bens dominicais são bens não afetados a qualquer 

destino público. 

(...) 

A DESAFETAÇÃO DE BEM DE USO ESPECIAL, TRESPASSANDO-

SE PARA A CLASSE DOS DOMINICAIS, DEPENDE DE LEI OU DE 

ATO DO PRÓPRIO EXECUTIVO, COMO, POR EXEMPLO, AO 

TRANSFERIR DETERMINADO SERVIÇO QUE SE REALIZAVA EM 
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DADO PRÉDIO PARA OUTRO PRÉDIO, FICANDO O PRIMEIRO 

IMÓVEL DESLIGADO DE QUALQUER DESTINAÇÃO. 

 
 
IV. Regime jurídico dos bens públicos 

4. Os bens públicos, no Direito brasileiro, marcam-se pelas seguintes 

características de regime: 

a) inalienabilidade ou alienabilidade nos termos da lei, característica, 

esta, expressamente referida no art. 100 do Código Civil. Os de uso 

comum ou especial não são alienáveis enquanto conservarem tal 

qualificação, isto é, enquanto estiverem afetados a tais destinos. SÓ 

PODEM SÊ-LO (SEMPRE NOS TERMOS DA LEI) AO SEREM 

DESAFETADOS, PASSANDO À CATEGORIA DOS DOMINICAIS. O 

fato de um bem estar na categoria de dominical não significa, 

entretanto, que só por isto seja alienável ao alvedrio da Administração, 

pois o Código Civil, no art. 101, dispõe que: „Os bens públicos 

dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei”4. 

 

63. Como é possível concluir pelas manifestações 

públicas da ANATEL e das concessionárias, a tese esposada por elas é no sentido 

de que, com o leilão, por meio do qual se transferiu o controle acionário das 

subsidiárias da Telebrás para grupos econômicos privados, a propriedade, e não 

apenas a posse transitória dos bens vinculados à concessão, foi automaticamente 

transferida para estas empresas hoje privadas e que, por conta disto, poderiam 

alienar inadvertidamente bens afetados ao serviço objeto dos novos contratos de 

concessão. 

 

 

                                                 
4
 . Curso de Direito Administrativo, 28ª edição, Editora Malheiros, 2010, págs. 921 e seguintes. 
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64. Ainda que se admita esta tese, fazendo-o 

exclusivamente em respeito ao princípio da eventualidade, pois esta afirmativa não 

encontra qualquer respaldo legal – o certo é que, desde a criação da Telebrás, os 

bens sempre estiveram afetados à prestação dos serviços públicos de 

telecomunicações e, por força disto, para serem desafetados e poderem ser 

alienados, é imprescindível a anuência prévia da ANATEL e a garantia de que as 

alienações não comprometerão a continuidade dos serviços quando a União 

retomá-los ao final dos contratos de concessão. 

 

65. As propostas da ANATEL de dispensar as 

concessionárias de prévia autorização para alienação de bens reversíveis a 

depender do valor e sob a alegação de estarem em desuso, como já foi visto 

acima, contrariam frontalmente a lei e configuram transferência de bens públicos 

para a iniciativa privada de forma ilegal e injustificada, pois, com isto, está-se 

comprometendo a possibilidade de continuidade dos serviços ao final da 

concessão e propiciando às concessionárias o direito à indenização quando 

extintos os contratos, levando à escandalosa situação de a União pagar duas 

vezes por bens voltados para a mesma destinação. 

 

66. Portanto e considerando que os atos da 

administração pública devem se orientar pelo princípio da legalidade, imperioso se 

faz reconhecer a nulidade da proposta de revisão do regulamento dos bens 

reversíveis. 

 

67. Imperioso, também, se faz reconhecer que os 

contratos de concessão padecem de vício grave, qual seja, a ausência de um 

anexo com o inventário detalhado dos bens reversíveis, fazendo-se imprescindível, 

para a garantia do patrimônio e interesses públicos, que este vício seja sanado, 
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com a determinação de que os inventários passem a integrar os contratos 

celebrados com o Poder Concedente, conforme disposição do art. 93, inc. XI, da 

LGT. 

 

 

II.C – O DIREITO À INFORMAÇÃO – ART. 5º, INC. XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

68. Além da ilegalidade dos atos praticados pela 

ANATEL com o objetivo de fragilizar os mecanismos de controle dos bens 

vinculados à concessão, é também ilegal a resistência da agência em apresentar o 

inventário dos bens reversíveis de cada uma das concessionárias relativos aos 

contratos de concessão do STFC celebrados em junho de 1998 e dezembro de 

2005. 

 

69. O direito ao recebimento de informações de caráter 

público se constitui como garantia individual expressa no inc. XXXIII do art. 5º, da 

Constituição Federal.  

 

70. A justificativa de sigilo por se tratar de informações 

estratégicas para as concessionárias não se sustenta, na medida em que o 

inventário dos bens reversíveis é peça obrigatória a constar dos contratos de 

concessão, nos termos do inc. XI, do art. 93, da LGT, cujos termos devem estar 

claros e divulgados em respeito aos princípios da publicidade, moralidade e 

eficiência. 

 
71. Não se justifica a ressalva do sigilo no caso dos 

autos, posto que a revelação dos bens públicos de uso especial, que no caso são 

reversíveis, não põe em risco “a segurança da sociedade e do Estado”, como está 

previsto na parte final do inc. XXXIII, do art. 5º, da Constituição Federal. 
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72. Portanto, a ANATEL deve apresentar os inventários 

de bens reversíveis e os incluir como anexos aos contratos de concessão, uma vez 

que, como se viu acima, o Anexo 1 é absolutamente genérico e não atende ao que 

determinam a Lei e a Constituição Federal. 

 

73. A Lei 11.111∕2005, que “regulamenta a parte final do 

disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá outras 

providências” estabelece que: 

 Art. 2º O acesso aos documentos públicos de 

interesse particular ou de interesse coletivo ou 

geral será ressalvado exclusivamente nas hipóteses em 

que o sigilo seja ou permaneça imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, nos termos do 

disposto na parte final do inciso XXXIII do caput do 

art. 5º da Constituição Federal. 

Art. 3º Os documentos públicos que contenham 

informações cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado poderão ser 

classificados no mais alto grau de sigilo, conforme 

regulamento. 

Art. 4º O Poder Executivo instituirá, no âmbito da 

Casa Civil da Presidência da República, Comissão de 

Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com a 

finalidade de decidir sobre a aplicação da ressalva 

ao acesso de documentos, em conformidade com o 

disposto nos parágrafos do art. 6odesta Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art5xxxiii
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Art. 5º Os Poderes Legislativo e Judiciário, o 

Ministério Público da União e o Tribunal de Contas da 

União disciplinarão internamente sobre a necessidade 

de manutenção da proteção das informações por eles 

produzidas, cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado, bem como a 

possibilidade de seu acesso quando cessar essa 

necessidade, observada a Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991, e o disposto nesta Lei. 

Art. 6º O acesso aos documentos públicos 

classificados no mais alto grau de sigilo poderá ser 

restringido pelo prazo e prorrogação previstos no § 

2odo art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 

1991. 

74. Destarte, pretende a PROTESTE que a ANATEL 

apresente o inventário dos bens reversíveis de cada uma das concessionárias e 

seja compelida a incluí-los como anexo aos contratos de concessão. 

 

 

II.D – A TUTELA ANTECIPADA 

 

75. Muitas das provas trazidas aos autos constituem-se 

como documentos públicos, forrados do maior valor, pois expedidos pela própria 

ANATEL e estão diretamente relacionados ao mérito desta demanda. 

 

76. Cassio Scarpinella Bueno, ao tratar do art. 273, do 

Código de Processo Civil, ensina que: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art23§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art23§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm#art23§2
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“4.1. Prova Inequívoca 

O melhor entendimento para „prova inequívoca‟ é aquele que afirma 

tratar-se de prova robusta, contundente, que dê, por si só, a maior 

margem de segurança possível para o magistrado sobre a existência 

ou inexistência de um fato. Embora ninguém duvide da maior 

credibilidade que se pode dar a documentos para essa finalidade, a 

expressão não se deve limitar a eles. Até porque mesmo um 

documento público pode ter sido falsificado e ser, por isso mesmo, 

nada inequívoco no sentido da regra em exame. 

(...) 

O que interessa, pois, é que o adjetivo „inequívoca‟ traga à prova 

produzida, qualquer que seja ela, e por si só, segurança suficiente para 

o magistrado decidir sobre os fatos que lhes são apresentados. 

4.2. Verossimilhança da alegação 

Melhor do que entender o que é verossimilhança da alegação voltada 

sobre si mesma é entender que essa expressão é a destinatária 

daquela que, na letra da lei, é-lhe imediatamente anterior. É a prova 

inequívoca que conduz o magistrado a um estado de verossimilhança 

da alegação. Verossimilhança no sentido de que aquilo que foi narrado 

e provado parece ser verdadeiro. Não que o seja, e nem precisa; mas 

tem aparência de verdadeiro. É demonstrar ao juízo que, ao que tudo 

indica, mormente à luz daquelas provas que são apresentadas (sejam 

documentais ou não), o fato jurídico conduz à solução e aos efeitos que 

o autor pretende alcançar na sua investida jurisdicional. „Que o Direito 

lhe socorre‟, como é comum ouvir por aí”5. 

 

                                                 
5
 . Tutela antecipada, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2007, pág. 37 e 38. 
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77. A verossimilhança está demonstrada nos autos 

especialmente por força das constatações consignadas no incluso relatório 

correspondente a auditoria interna realizada pela própria ANATEL, bem como pelo 

teor da proposta apresentada com a Consulta Pública 52∕2010 e, ainda, pela nota 

de esclarecimento publicada pela ANATEL em resposta às reportagens divulgadas 

pela Rede Bandeirantes de Televisão. 

 

78. Veja, Excelência, que tanto a proposta de alteração 

de regulamento de bens reversíveis quanto a nota de esclarecimento confrontam 

os arts. 101 e 102, da LGT.  

 

79. Por outro lado, o mesmo relatório de auditoria 

demonstra os enormes prejuízos já ocorridos, assim como o risco de ocorrência de 

outros prejuízos vultosos que comprometerão a segurança de bens e patrimônio 

públicos, em contrariedade com os princípios da legalidade, da moralidade e da 

eficiência inscritos no art. 37, da Constituição Federal. 

 

80. Veja, ainda Excelência, que de acordo com o art. 8°, 

da Lei da Ação Civil Pública:  

 

“Para instruir a inicial, o interessado poderá 

requerer às autoridades competentes as certidões e 

informações que julgar necessárias, a serem 

fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias”.  

 

 

81. Como está provado pelos documentos juntados aos 

autos, a PROTESTE já pediu em janeiro deste ano a apresentação dos inventários 

dos bens reversíveis e este pedido foi negado pela ANATEL.  
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82. Vale destacar que o Código de Defesa do 

Consumidor ao estabelecer no art. 6° os direitos básicos, inclui: “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”, corroborando o cabimento do pedido de antecipação de tutela, pois, 

sendo editado o novo regulamento de bens reversíveis, a União estará sujeita a 

graves prejuízos pela perda de controle sobre os bens reversíveis necessários para 

a prestação dos serviços de telecomunicações.  

 
83. Vale considerar a desnecessidade de se intimar a 

ANATEL para a concessão da medida pretendida, tendo em vista o que já decidiu o 

Superior Tribunal dispensando a prévia intimação, como no caso abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO 

QUE CONCEDEU A LIMINAR E A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR 

O AFASTAMENTO DO CARGO DOS REQUERIDOS, A INDISPONIBILIDADE DE 

SEUS BENS E A SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA E VALIDADE DE DETERMINADOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS - HIPÓTESE EM QUE NÃO DEVE 

FICAR RETIDO O RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 

DOS ARTS. 7º E 16, § 1º DA LEI N. 8.429/92, 822 E 825 DO CPC - ART. 2º DA LEI N. 

8.437/92 NÃO VIOLADO - PRETENDIDA OFENSA AO ARTIGO 273 DO CPC - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. 

“Embora a regra do artigo 542, § 3º, do CPC determine a retenção de recurso especial 

interposto contra decisão monocrática, é firme o entendimento deste Sodalício no 

sentido de que "a decisão que defere ou indefere a tutela antecipada provém de 

cognição sumária, eis que lastreadas em juízo de probabilidade. Logo, nos casos em 

que o recurso especial desafia decisão interlocutória concessiva de tutela antecipada, é 

razoável determinar-se o seu imediato processamento, sob pena de tornar inócua a 

apreciação da questão pelo STJ" (MC 2.411/RJ, Rel. Min. Waldemar Zweiter, DJU 

12.06.2000). 

Em face da manifesta ilegalidade de atos praticados pelo representante da pessoa 
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jurídica de direito público e demais requeridos, não faz o menor sentido submeter 

a concessão da liminar à sua prévia intimação. Como bem ressaltou a egrégia 

Corte de origem, "a intenção do art, 2º da Lei nº 8.437/92, ao determinar que a 

liminar na ação civil pública somente será concedida após a audiência do 

representante judicial da pessoa jurídica de direito público é a de preservar o ato 

administrativo hostilizado em razão da presunção de legalidade que o reveste. 

Contudo, esta ação civil pretendeu, liminarmente, dentre outros pedidos, afastar os 

agravantes de seus cargos em razão da prática, em tese, de ato de improbidade 

administrativa. Assim, não havia mesmo obrigatoriedade de, previamente, intimar-se o 

primeiro agravante, então Prefeito Municipal, para manifestar-se nos autos para, só 

então, conceder-se a liminar, da forma como ocorreu". 

(...) 
 
Recurso especial conhecido, em parte, e, na parte conhecida, não provido para manter 

o acórdão recorrido pelos seus próprios termos”. 

(REsp 468.354/MG, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 04.11.2003, DJ 02.02.2004 p. 312)  

 

84. Sendo assim, requer a PROTESTE a antecipação da 

tutela para que: 

 
A) Seja suspensa a edição do novo regulamento de bens reversíveis ou suspensa 

sua eficácia, caso já tenha sido publicado, até o julgamento final desta ação; 

 
B) Sejam compelidas a União Federal e a ANATEL a apresentarem os inventários 

de bens reversíveis de cada uma das concessionárias, correspondentes aos 

contratos celebrados em junho de 1998 e dezembro de 2005, assim como o 

inventário de todos os bens afetados aos serviços públicos de 

telecomunicações, cuja posse foi transferida automaticamente à União por 

ocasião da extinção das concessões delegadas pela Telebrás às suas então 

subsidiárias. 
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III – O PEDIDO 

 
85. Pelo exposto, requer a PROTESTE seja julgada 

procedente esta ação, para: 

 

A) Seja deferida a antecipação de tutela, inaudita altera 

part nos termos requeridos acima, com a intimação da ANATEL em caráter de urgência 

e por fac-símile; 

 

B) Sejam condenadas a União Federal e a ANATEL a 

apresentarem os inventários de bens reversíveis de cada uma das concessionárias 

do STFC, correspondentes aos contratos firmados em junho de 1998 e dezembro 

de 2005, assim como o inventário de todos os bens afetados aos serviços públicos 

de telecomunicações, cuja posse foi transferida automaticamente à União por 

ocasião da extinção das concessões delegadas pela Telebrás às suas então 

subsidiárias; 

 

C) Sejam condenadas a ANATEL e a União – Poder 

Concedente – a adotarem as medidas administrativas cabíveis para incluir os 

inventários dos bens que integram o acervo das concessões como anexos aos 

respectivos contratos; 

 
D) Seja declarada a nulidade da Consulta Pública 

52∕2010, incluindo a proposta de norma apresentada pela ANATEL, ou da 

Resolução e seu regulamento, no caso de já ter sido publicada; 

 
E) Sejam citadas as Rés para apresentarem suas 

contestações no prazo legal. 
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86. Pretende-se provar o alegado por todos os meios de 

prova em Direito admitidos, requerendo-se, desde já, a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

 

87. Requer, ainda, seja intimado o Ministério Público, nos 

termos do § 1º, do art. 5º, da Lei 7.347∕85 e do art. 92, do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 
88. Dando à causa o valor de R$ 5.000,00, a PROTESTE 

 
Pede deferimento. 

 

São Paulo, 23 de maio de 2011  

 

 

 

FLÁVIA LEFÈVRE GUIMARÃES 
OAB∕SP 124.443 
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