EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL GILMAR MENDES,
RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.482 – DISTRITO FEDERAL

PROCESSO: ADIN Nº 6.482
ABRINT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E
TELECOMUNICAÇÕES, associação sem fins lucrativos, com atuação em âmbito
nacional, pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída (Anexo 01), com
sede e foro no SCS, Quadra 01, Ed. Baracat, Sala 1203, Asa Sul, CEP 70.309-900,
em Brasília/DF, inscrita no CNPJ 11.369.542/0001-52, vem, respeitosamente, perante
V. Exa., por intermédio de seus procuradores in fine firmados (Procuração - Anexo
02), requerer HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE, com
fundamento no artigo 7º, § 2º da Lei nº 9.868, de 1999, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade Nº 6.482 (CF, artigo 102, I, a) ajuizada contra o artigo 12,
caput, da Lei 13.116, de 20.04.2015, pelas razões de fato e de direito abaxo:
I – BREVE SINTESE

Ab initio, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela
Procuradoria-Geral da República, contra o art. 12, caput, da Lei 13.116, de 20.04.2015, a qual estabelece
normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações, in verbis:
“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias
públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo,
ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou
outra forma de delegação, excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações
anteriores à data de promulgação desta Lei.”
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o citado artigo 12 da Lei
13.116/2015 afronta o artigo 2º c/c artigo 60, § 4º (divisão funcional de Poder e forma federativa de Estado);
artigo 5º, caput e inciso XXII (direito de propriedade); artigo 22, inciso XXVII, c/c artigo 24, § 2º (competência
suplementar dos Estados para editar normas específicas de licitação e contratação); artigo 37, caput (princípio
da moralidade administrativa), bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todos da
Constituição Federal.

Alega ainda que o citado dispositivo extrapola os limites da competência legislativa
federal para edição de normas de caráter geral e da competência suplementar dos demais entes federativos,
nos termos do art. 22, XXVII, da CF/88 c/c art. 24, § 2º, CF/88).
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Aduz ainda que o citado artigo 12 da Lei 13.116/2015 fere diretamente os princípios
da eficiência, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que prejudica a receita pública dos
entes subnacionais, que poderia ser utilizada em favor dos serviços públicos de interesse regional e local, para,
ao invés disso, fomentar atividades exploradas em regime de competição.

Relatou que a norma impugnada constituiu obrigação negativa (de não fazer)
específica que ensejou violação direta da Constituição Federal, na medida em que: (i) ao impedir a
remuneração pelo custo de oportunidade da passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros
bens públicos de uso comum do povo, frustrou, de modo direto, prerrogativa de disposição, imanente ao direito
constitucional de propriedade (5º, caput e inciso XXII), o qual assiste aos Estados, aos Municípios e ao Distrito
Federal; (ii) ao fazer renúncia à receita de terceiros a título de subsidiar competência federal (inclusive quando
prestada em regime de direito privado, no interesse principal do agente privado prestador), violou o princípio de
autonomia dos entes federativos (art. 2º, c/c art. 60, § 4º, CF/88); (iii) ao tornar o direito de passagem matéria
impassível de disposição contratual (“res extra commercium”), erigiu norma específica em matéria de contratos
administrativos (art. 22, XXVII, c/c art. 24, § 2º, CF/88).

Ao final, a Procuradoria-Geral da República requereu a concessão de liminar,
fundamentando que a suspensão da eficácia das normas garantirá que outras outorgas, permissões e
autorizações não sejam celebradas entre os Estados, Distrito Federal e Municípios sem a possibilidade de
cobrança pela disposição da propriedade pública conferida à passagem de infraestruturas e equipamentos de
redes de telecomunicações.

Relatou ainda que a possibilidade de frustração de receita pública dos entes
federativos agrava a crise fiscal e afeta negativamente as receitas públicas em uma conjuntura de queda de
arrecadação tributária, em decorrência dos impactos econômicos causados pela Pandemia do Covid-19.

Conforme será demonstrado a seguir, ante a inequívoca representatividade da
peticionante, bem como diante da relevância do tema em questão, necessário será admitir a ABRINT –
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES nestes autos na
qualidade de Amicus Curiae, para que o caso em testilha encontre a decisão mais justa e acertada devendo
ser levado em consideração a realidade local dos Prestadores de Serviços de Telecomunicações de Pequeno
Porte (associados da Abrint) e responsáveis pela verdadeira inclusão digital nacional.

De forma introdutória, frisa-se que o grupo das PPP - Prestadoras de Pequeno Porte
é a denominação dada pela Anatel às empresas prestadoras que estão abaixo de 5% de participação no
mercado que atuam. Atualmente este grupo de pequenas prestadoras regionais, somados, assumiram a
liderança do mercado com 30% (trinta por cento) dos contratos de assinantes de internet de banda
1

larga fixa. Veja ( ):
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Fonte: https://www.mhemann.com.br/2020/05/como-o-primeiro-trimestre-de-2020-fechou-para-o-mercado-de-internet-fixa-no-brasil-saibamais/
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Com efeito, nesta qualidade, tendo em vista que a ABRINT possui atualmente 1066
(mil e sessenta e seis) Associados (pequenos prestadores), distribuídos em TODAS unidades da
federação, logo, a ora peticionária (terceiro interessado) poderá, sem sombra de dúvidas, contribuir com a
discussão em tela, abordando o viés regionalizado das Prestadoras de Pequeno Porte, que somadas possuem
uma parcela significativa do mercado de telecomunicações brasileiro (mercado de banda larga fixa).

Cabendo

ainda

dizer

que

tais

empresas

(associadas

–

pequeno

porte)

essencialmente utilizam-se da prerrogativa do art. 12 da Lei das Antenas (Lei 13.116/2015) para construir as
suas redes de fibra óptica e com o viés fomentar a inclusão digital nas regiões mais longínquas (fora dos
centros urbanos).
II – CABIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE

Conforme é sabido Julgadores, Amicus Curiae é uma figura prevista nas Leis nº
9.868/1999 e 9.882/1999 que tem por finalidade fornecer subsídios as decisões dos Tribunais. Ou seja, este
“amigo da corte” não deve ser amigo das partes, mas, sua presença tão e somente deve ter intuito de
colaborar com o processo. E esse é o intento da Abrint in casu.
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Trocando em miúdos, o pedido de ingresso como amicus curie trata-se da
possibilidade de um terceiro, desde que munido de representatividade e pertinência temática possa
contribuir com informações relevantes a título de experiência, fatos, estudos e outros quesitos que demonstrem
repercussão social daquela problemática, antes que a decisão do Tribunal seja tomada, na busca da
segurança jurídica do processo.

O Art. 7º, § 2º da Lei nº 9.868/1999, dispõe que:
“O relator, no STF, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos
postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no
parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”
Na mesma linha o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em seu art. 21,
XVIII do dispõe dentre as atribuições do Relator:
“São atribuições do Relator decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de
terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos
processos de sua relatoria”.
Na mesma linha, a norma prevista no artigo 138 do Código de Processo Civil
Brasileiro estabelece a possibilidade de admissão da presente entidade como Amicus Curiae, vejamos:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade
do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda
manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão
ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15
(quinze) dias de sua intimação.”
O Excelso Ministro Celso Mello no AGRADI n.º 2.130-3 – SC traz lições a serem
acompanhadas por todos membros do Poder Jurisdicional a respeito da natureza e a atuação do Amicus
Curiae como concreção do espírito democrático que deve pairar sobre os julgamentos judiciais:
“É certo - não obstante as considerações que venho de fazer - que a regra
inovadora constante do art. 7°, § 2°, da Lei n° 9.868/99 abrandou, em caráter
excepcional, o sentido absoluto da vedação pertinente à intervenção de
terceiros, passando, agora, a permitir o ingresso de entidades dotadas de
representatividade adequada no processo de controle abstrato de
constitucionalidade, sem conferir-lhes, no entanto, todos os poderes
processuais inerentes aos sujeitos que ordinariamente possuem legitimação
para atuar em sede jurisdicional concentrada. A norma legal em questão, ao
excepcionalmente admitir a possibilidade de ingresso formal do amicus curiae
no processo de controle normativo abstrato, assim dispõe: “O relator,
considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes,
poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no
parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.”

“No estatuto que rege o sistema de controle normativo abstrato de
constitucionalidade, o ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra
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inscrita no art. 7º, § 2° da Lei n° 9.868/99, a figura do amicus curiae permitindo,
em conseqüência, que terceiros, em investidos de representatividade
adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação
sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A
regra inscrita no art. 7°, § 2º da Lei n.º 9.868/99 - que contém a base
normativa legitimadora do amicus curiae - tem por objetivo pluralizar o
debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha
a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à
resolução da controvérsia. Vê-se que a aplicação da norma legal em causa –
que não outorga poder recursal ao amicus curiae – não só garantirá maior
efetividade e legitimidade às decisões deste Tribunal, mas sobretudo,
valorizará, sob uma perspectiva eminentemente pluralística, o sentido
essencialmente democrático dessa participação processual, enriquecida pelos
elementos de informação e pelo acervo de experiências que esse mesmo
amicus curiae poderá transmitir à Corte Constitucional, notadamente em um
processo – como o do controle abstrato de constitucionalidade – cujas
implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais são de
irrecusável importância e inquestionável significação.”
O Supremo Tribunal Federal com o advento do novo Código de Processo Civil já
asseverou através do plenário, com o relato de vários de seus Ministros, independentemente do procedimento,
da subjetividade, e da instrução restrita, cabível o ingresso do amigo da corte, vejamos:
“Com o Novo Código de Processo Civil, os argumentos tradicionalmente invocados
contra a participação de amici curiae em sede de mandado de segurança – a
natureza subjetiva, a suposta falta de previsão legal e a celeridade processual - já
não se mostram suficientes para rechaçar aprioristicamente essa participação. É
como demonstro a seguir. A admissibilidade de amicus curiae depende do objeto da
ação, mais do que da medida judicial escolhida. Como aponta o artigo 138 do
CPC/2015, são requisitos objetivos para ingresso de amicus curiae a relevância da
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da
controvérsia. Exige-se, então, a repercussão transcendental da causa, que já não se
adstringe às partes processuais. Isso pode ocorrer tanto pelo alcance dilargado dos
efeitos da decisão, hipótese que se verifica no presente caso, quanto pela
essencialidade da matéria versada. Tampouco se pode cogitar de falta de previsão
legal para admissibilidade de amicus curiae em mandado de segurança. Com a
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, fica colmatada a aparente lacuna,
sendo esse o fundamento legal para o deferimento do ingresso do amicus curiae. Por
fim, a admissibilidade de amicus curiae, por si só, não compromete a celeridade
imanente ao writ. Por não adquirir qualidade de parte, o amicus curiae não
altera a competência nem possui legitimidade recursal, razão pela qual não
compromete a celeridade processual, como já tive oportunidade de me manifestar
em doutrina (FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, p. 35). Ao
contrário, ao oferecer subsídios para o desate da lide, a atuação daquele no feito
apresenta a possibilidade de enriquecer o debate e, assim, auxiliar a Corte na
formação de sua convicção (RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA
34.594 DISTRITO FEDERAL. Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 14/03/17).
“Além disso, destaquei inexistir óbice legal para tanto, apontando que a medida
condiz com o processo constitucional, dado que a interferência de uma pluralidade
de sujeitos, argumentos e visões é essencial e constitui um excelente
instrumento de informação para a Corte Suprema, com subsídios técnicos,
implicações político-jurídicas e elementos os mais variados, conferindo ao processo
um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, que, a meu ver,
não pode ficar restrito ao controle concentrado.” (MS 32.033. Rel. Min. GILMAR
MENDES, Redator p/ o Acórdão min. Teori zavascki, Tribunal Pleno, julgado em
20/06/2013).
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“A participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica
natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja,
eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar
um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente.”
(MS 34.483, Rel. Min. Dias toffoli, julgado em 05/12/2016)
“Como se sabe, a representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu
âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o
deslinde da questão. Tendo em vista que a DPU indicou sua contribuição específica
para a causa e demonstrou atuar de maneira concreta na seara objeto do presente
writ, exibe a requerente evidente representatividade, tanto em relação ao âmbito
espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão.” (MS 33882,
Rel. Min. Edson fachin, julgado em 02/08/2016)
Nesta toada, como forma de se restringir a participação na causa apenas àqueles que
de fato tenham interesse na matéria a ser discutida, a própria norma autorizadora do ingresso do “Amigo da
Corte” estabelece dois requisitos para a sua admissão, quais sejam, (i) representatividade dos postulantes e
(ii) relevância da matéria.

Conforme restará demonstrado, é de extrema relevância a admissão da ABRINT na
presente ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República, na qualidade de
terceira interessada, ante as razões e fatos a seguir expostos.

III

–

DA

REPRESENTATIVIDADE

DA

ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

PROVEDORES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES - ABRINT

A Associação, ora peticionante, é uma entidade de classe regularmente constituída
em 2008, com atuação há mais de 12 (doze) anos em todo território nacional, voltada para a defesa dos
interesses e direitos das empresas (associadas) com atuação nos serviços de telecomunicações e
serviços de provimento de acesso à internet, conforme inclusive atesta seu estatuto social atualizado
(Anexo 01). E como dito, a Abrint possui 1.066 (mil e sessenta e seis) empresas associadas em todo o Brasil.

Veja que o próprio Estatuto Social da ABRINT estabelece como uma de suas
atribuições a propositura de medidas judiciais ou extrajudiciais em favor de seus associados, conforme
dita o Artigo 5º, alíneas “p” e “r”. Confira:
“Artigo 5º. A ABRINT tem como objetivos o apoio e defesa dos interesses das
empresas provedoras de serviços de internet e telecomunicações, visando a
promoção e desenvolvimento da Rede Internet no Brasil. Para a consecução de
seus objetivos encarregar-se-á de: (...)
p) Representar os associados em processos de interesse comum, judicial ou
extrajudicialmente, nos termos do artigo 5, inciso XXI, da Constituição Federal,
em todas as instâncias do poder judiciário, podendo para tanto praticar atos em
nome dos seus Associados, inclusive atuar em substituição em ações judiciais,
desde que aprovado pela Diretoria da ABRINT. (...)
r) Defender os interesses dos Associados, proporcionando-lhes assistência por
todos os meios ao seu alcance dentro dos objetivos da ABRINT.”
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E de modo a ilustrar a notória representatividade da ABRINT, bem como sua intensa
atuação em todo o território nacional, cumpre registrar a existência de inúmeras medidas judiciais
propostas pela mesma, sempre no intuito de salvaguardar os interesses de seus inúmeros associados (Anexo
04).

Além disso, vale destacar que a Abrint possui várias participações junto aos
Conselhos da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, e outros conselhos representativos,
inerentes as políticas públicas voltadas ao interesse dos Associados – prestadores de serviços de
telecomunicações e internet (Anexo 05).

Vejamos abaixo vídeo institucional feito anos atrás quando os provedores associados
a Abrint se somados ainda eram apenas a quarta força nacional, confira http://www.abrint.com.br/sobre-nos:
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Os

Associados

da

ABRINT

são

empresas

prestadoras

dos

serviços

de

telecomunicações sob o regime de autorização (em suas diferentes modalidades), e, lado outro, não operam os
serviços de telecomunicações em regime público de concessão.

Existe uma enorme diferença entre as Associadas da ABRINT, pequenas empresas
para, por exemplo, as grandes operadoras dos serviços de telecomunicações que operam em regime híbrido
(Público - STFC + Privado – Outras Autorizações) (Ex. Oi, Claro, Telefônica, etc.). As micro e pequenas
empresas Associadas à ABRINT são autorizadas SCM (regime privado), e são os pilares essenciais no
desenvolvimento econômico e social do Brasil, promovendo a inclusão digital mediante a prestação dessa
modalidade de serviços de telecomunicações (SCM) e também dos serviços de conexão à internet.

São essas empresas (provedores regionais) que levam a internet aos lugares mais
remotos do país. O fornecimento de acesso à internet é feito por elas, seja em centros urbanos e/ou junto às
regiões mais remotas do Brasil, mesmo não estando sujeitas às obrigações de universalização e continuidade,
por força do regime privado que lhes rege. Se não fossem os provedores regionais, de fato, não haveria a
disseminação pulverizada da prestação de serviços essenciais (telecomunicações e internet).

Perceba a importância que as micro e pequenas empresas de telecomunicações e
internet (provedores regionais associados da Abrint) possuem no mercado nacional. Sem elas, a parte menos
favorecida da população (classes “D” e “E”) não teriam condições de se valer dos serviços de acesso à
internet e telecomunicações, diga-se, de forma digna!

A evolução das micro e pequenas empresas de telecomunicações e internet é
notória, sobretudo se levarmos em conta a atuação regional desses provedores.

Segundo dados da ANATEL (conforme acima apresentado), o acesso à internet,
realizados por meio dos provedores regionais cresceu exponencialmente entre o período de 2015 a
2019.
2

Para clarificar vejamos reportagem em 02.12.2019, do jornal Estado de Minas ( ):
“O mercado de banda larga fixa sofreu uma virada no fim deste ano. Os provedores
regionais de internet cresceram a ponto de superar a participação de mercado
de Vivo, Claro e Oi. A concorrência mais acirrada levou a uma mudança nas
estratégias comerciais das grandes teles, que agora buscam parcerias com as
empresas locais na tentativa de pegar carona nessa onda de crescimento. Os 14,1
mil provedores regionais atuantes em todo o País detêm, juntos, 31,5% da
clientela de banda larga, fatia maior que da Claro, dona da Net (29,2%), Vivo
(22,2%) e Oi (17,1%). Em outras palavras, os provedores abocanharam 10,3 milhões
de assinantes, seguidos por Claro (9,5 milhões), Vivo (7,2 milhões) e Oi (5,6
milhões).”

2

https://www.em.com.br/app/noticia/negocios/2019/12/02/interna_negocios,1105272/provedor-local-de-internet-assume-lideranca-grandesteles-tentam-caro.shtml
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A ABRINT

representa

empresas

de provimento de

acesso à

internet e

telecomunicações que promovem, desde os primórdios da rede, ampla inclusão digital do país, levando banda
larga de qualidade a cidades onde as grandes operadoras têm pouco interesse comercial.

A ora peticionante possui representatividade em âmbito nacional, haja vista que seus
associados, hoje se encontram estabelecidos e prestando serviços em TODAS as Unidades da Federação
(Anexo 03), totalizando atualmente o número total de 1066 (mil e sessenta e seis) associados em todo país!

Vale reforçar que juntas as pequenas empresas formam a primeira maior empresa
de telecomunicações do país, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI) e dados da Agência
Nacional de Telecomunicações - Anatel, o que denota a importância dos provedores regionais de internet para
a integração do maior país da América do Sul. E o que denota a importância da Abrint no referido segmento.

Os provedores regionais têm na ABRINT a representação institucional e política
necessárias à garantia de um ambiente competitivo saudável e à consequente ampliação da oferta de serviços
e crescimento dos seus negócios. Veja o vídeo institucional da Associação peticionante e que demonstra o
preponderante papel de representatividade da Abrint perante as pequenas empresas, inclusive, é importante
salientar que a Abrint possui o maior evento de provedores regionais da América Latina:

https://www.youtube.com/watch?v=Ey7QgPZInYY

A ABRINT ora peticionante, participa de forma ativa no mercado de telecomunicações
e internet, encaminhando às autoridades governamentais e demais entidades competentes estudos e
sugestões visando o desenvolvimento e fortalecimento do mercado da Internet e telecomunicações.
Inclusive, o evento Anual da Abrint é referência junto ao setor governamental e referência sólida no setor de
telecomunicações e internet.

A Associação peticionante participa junto às autoridades e órgãos governamentais
dos debates para a definição das políticas que permitam garantir uma infraestrutura de conectividade
de alta qualidade e compatível com os padrões tecnológicos mundiais, procurando ter lugar e voto nos
órgãos que existirem e/ou nos que vierem a ser constituídos com essa finalidade.
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Neste ínterim, cumpre citar que os Associados da ABRINT, pequenas empresas de
telecomunicações e internet, utilizam-se de redes de fibra óptica, prestando serviços de alta qualidade,
com tecnologias de ponta, que inclusive são muito mais avançadas do que as tecnologias utilizadas
pelas empresas de telecomunicações de grande porte.

A ABRINT participa, ainda, ativamente, em todas as esferas, pelo aprimoramento
da legislação e da regulamentação relativa às atividades na Internet em geral.

Eméritos Julgadores, a Associação peticionante ainda organiza eventos, seminários e
palestras visando à consecução dos objetivos acima descritos, mantendo intercâmbio e participação em outras
associações e entidades afins no Brasil e no Exterior, promovendo, quando for o caso, atividades conjuntas. O
vídeo apontado acima apresenta o maior encontro anual de Provedores da América Latina promovido
pela ABRINT: https://www.youtube.com/watch?v=Ey7QgPZInYY

Vejam ainda Julgadores, recente atuação da ABRINT, ora peticionante, no mercado
das telecomunicações, e, prol de seus mais de 1000 (mil) Associados em todos país:
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Cumpre citar ainda que, a ABRINT, ora peticionante, possui membros efetivos no
Comitê de Prestadoras de Serviços de Telecomunicações de Pequeno Porte junto à Anatel – CPPP.
3

Veja: ( )

Corroborando a grande representatividade da Associação peticionante, cumpre
ressaltar que a ABRINT inclusive já fora admitida como Amicus Curiae em outra discussão existente neste
Egrégio Tribunal, conforme verifica-se in verbis:
Petição/STF nº 51.239/2017 DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO –
REPRESENTATIVIDADE – DEFERIMENTO. 1. O Gabinete prestou as seguintes
informações: A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações
– ABRINT requer a participação no processo como interessada. Alega ter
representatividade, pois congrega aproximadamente oitocentas empresas,
entre fornecedoras e prestadoras de serviços de internet em todo o território
nacional, as quais, segundo alega, sofrerão os efeitos da decisão a ser
proferida pelo Supremo. Sustenta possuir condições de oferecer informações
técnicas relativas ao setor de telecomunicações, relevantes para o deslinde da
controvérsia. Apresenta estudo técnico realizado pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação – IBPT. Pede concessão de prazo para manifestação no
processo e realização de sustentação oral, caso deferido o pedido. Indica o nome da
Dra. Daniele Regina Frasson Celino para constar das futuras publicações. O Tribunal,
3

https://www.anatel.gov.br/setorregulado/comite-de-prestadoras-de-pequeno-porte
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em 13 de junho de 2014, assentou a existência de repercussão geral da matéria, qual
seja, constitucionalidade, ou não, de norma estadual em que prevista a alíquota de
25% alusiva ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no
fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em patamar
superior ao estabelecido para as operações em geral – 17%. Foram admitidos como
interessados o Distrito Federal, os Estados da Federação, exceto o de Santa
Catarina, que já figura como parte no processo, e o Sindicato Nacional das Empresas
de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal. Vossa Excelência não acolheu os
pedidos de ingresso da Associação Piauiense de Municípios e da Federação das
Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT. 2. Está-se diante de tema que envolve
os representados da requerente – alíquota alusiva ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços incidente no fornecimento de energia elétrica e nos serviços
de telecomunicação. Tudo recomenda seja ouvida. 3. Admito a Associação
Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações – ABRINT na
qualidade de terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que
se encontra. 4. Publiquem. Brasília, 20 de outubro de 2017. Ministro MARCO
AURÉLIO Relator (STF - RE: 714139 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. MARCO
AURÉLIO, Data de Julgamento: 20/10/2017, Data de Publicação: DJe-247
27/10/2017)
Nesse rumo, além da flagrante representatividade, a Associação peticionante possui
capacidade de contribuir e engrandecer de sobremaneira com a discussão deste feito, bem como trazer aos
autos a visão sobre a parcela significativa do setor que, somados são a primeira maior empresa de
telecomunicações do Brasil. Assim, através dos mais diversos enfoques, não há dúvidas de que a ABRINT
contribuirá amplamente para a formação da convicção desse Pretório Excelso na deliberação do tema.
IV – RELEVÂNCIA DA MATÉRIA PARA OS ASSOCIADOS DA ABRINT

No que tange o artigo 12 da Lei 13.116/2015, objeto da presente Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, salienta-se que tal norma é de extremo
interesse aos Associados da ora peticionante ABRINT e de extrema relevância para a continuidade e
expansão dos serviços de telecomunicações do pais, afetando diretamente toda sociedade brasileira.

A utilização das tecnologias de informação, a conexão dos indivíduos e a internet das
coisas, bem como a gestão das cidades e demais elementos da transformação digital, ensejam uma
crescente demanda por conectividade, a qual exige incremento permanente das infraestruturas e redes
por parte da indústria do ecossistema das Telecomunicações.

A construção e operação das infraestruturas (redes de fibra óptica de transmissão)
em grande parte assentadas ao longo de ferrovias, rodovias, ruas e avenidas mostram-se imprescindíveis à
expansão do alcance dos modernos serviços prestados pelos Associados da ABRINT.

Em regiões carentes ou afastadas, a instalação dessas infraestruturas se faz
ainda mais necessária, principalmente no que se refere à internet banda larga fixa em locais mais
afastados (longínquos), sendo que em muitos casos tal serviço tem se mostrado como único meio de
acesso à Internet e acesso ao meio de comunicação, e ainda acesso aos serviços públicos de
educação, segurança e saúde para a população que reside ou trabalha nestas localidades.
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Julgadores, as redes de fibra construídas pelos Associados da Abrint, frisa-se, que se
valem da prerrogativa do art. 12 da Lei 13.116/2015, são responsáveis pelo atendimento nestas regiões mais
remotas do Brasil. Já cabendo salientar, que sem sombra de dúvidas, a referida lei (ora questionada) veio para
incentivar a construção de infraestruturas com o viés de melhorar a prestação de serviços a população (sem
distinção), e como dito veio para viabilizar o atendimento em locais desprovidos de qualquer prestadora.

Nesse sentido, vejamos matéria da revista Exame, que retratou a realidade dos
provedores regionais para a construção de redes (https://exame.com/revista-exame/em-meio-a-criseprovedores-regionais-facilitam-acesso-a-internet/). Perceba Julgadores, que todos os provedores informados
na referida matéria são associados da Abrint:
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(...)

(...)
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A citada lei federal 13.116/2015, fora editada visando desburocratizar a atividade
empresarial das empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de pequeno porte, que sempre
padeceram frente ao monopólio das grandes empresas, bem como frente as inúmeras e intangíveis exigências
perpetradas pelos órgãos (DER, DNIT), entes (estados, municípios), bem como empresas concessionárias
responsáveis pelas rodovias, ferrovias, etc.

A edição da lei foi medida essencial para atender aos anseios da sociedade e do
interesse público, pois conferiu a previsibilidade e segurança jurídica imprescindíveis para viabilizar
investimentos vultuosos, de retorno em longo prazo, que se fazem necessários à evolução e ampliação dos
serviços.

Assim, no vergastado artigo 12 fora conferida a necessária gratuidade no exercício
do direito de passagem, para a construção das redes de transmissão e integração em fibra ótica,
assegurando às empresas de telecomunicações o uso não oneroso dos bens comuns de uso do povo para a
prestação de serviços essenciais à comunidade.

Não obstante isso, muito embora tenham se passado 5 anos da promulgação da Lei
de Antenas, centenas de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de pequeno porte, ainda se
mantém sob o jugo destes órgãos, entes, e concessionárias, eis que caso descumpram as exigências
impostas, inclusive, com relação aos pagamentos exigidos, verão suas atividades totalmente interrompidas,
bem como serão alvo de autuações, multas em valores exorbitantes, o que, com o tempo, inviabilizaria
por completo suas atividades. Assim, ao longo destes 05 (cinco) anos as empresas de telecomunicações de
pequeno porte vêm traçando enormes batalhas judiciais para verem seus direitos respeitados, bem como ver a
legislação federal ser devidamente aplicada e respeitada.

Desta forma, qualquer alteração na referida lei federal 13.116/2015 compromete
também a segurança jurídica e a estabilidade, requisitos necessários ao ambiente de negócios, e a
confiança na efetividade dos investimentos já realizados, e afasta aqueles que estão previstos.

Isso afeta principalmente a viabilidade dos compromissos de abrangência sugeridos
na minuta do Edital do 5G, justamente direcionados para cobertura em rodovias e localidades remotas,
as quais exigirão mais investimentos pela eventual alteração da Lei e serão implantados em cenário de
esperada crise econômica pós-pandemia de Covid-19.

A presente ADI, que pretende suspender o direito de passagem previsto no artigo 12
da Lei Geral das Antenas, vai na contramão das políticas públicas traçadas para o leilão da 5G e, se for
acolhida pelo STF (Supremo Tribunal Federal), irá elevar demasiadamente o custo para a prestação do
serviço de banda larga fixa e outros serviços para as regiões mais remotas do brasil.

Estamos diante de um iminente impacto econômico e financeiro! Caso acolhida
a liminar ou até mesmo o pedido final de declaração de inconstitucionalidade.
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Ora Julgadores, o 5G vai multiplicar a velocidade da internet, mas também irá
exigir um aumento no número de antenas e o aumento no que tange a rede de fibra ótica. E para tudo
isso será necessário construção de rede e desoneração.

A previsão dos especialistas é que a tecnologia exija cinco vezes mais antenas do
4

que a quantidade necessária para o 4G, que já não tem cobertura total no país ( ).

A promulgação da Lei de Antenas, em abril de 2015 também fora fruto do já
consolidado entendimento de todos os Tribunais Pátrios, com o fito de estabelecer normas gerais aplicáveis ao
processo de licenciamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível
com o desenvolvimento socioeconômico do País.

Inclusive porque as empresas Concessionárias de Energia Elétrica, para construir
suas redes não são compelidas a qualquer pagamento, assim como ocorre perante as prestadoras dos
serviços de telecomunicações. Cabendo ainda dizer que os serviços de energia elétrica são tão essenciais
quanto os serviços de telecomunicações e internet.

Assim, como dito alhures, a gratuidade na utilização das faixas de domínio
decorre da vontade do legislador ordinário em fomentar o desenvolvimento da infraestrutura de
telecomunicações em todo o país, para, em último plano, criar um ambiente concorrencial que beneficia os
consumidores de um serviço sabidamente essencial.
Veja Exa., o que preleciona o art. 10, inc. VII da Lei nº 7.783/1989: “Art.10 São
considerados serviços ou atividades essenciais: (...) VII – telecomunicações”

Na mesma linha, o recente decreto presidencial nº 10.282, de 20 de março de
2020 reiterou a essencialidade dos serviços de telecomunicações, conforme se infere da citada legislação:
“Serviços públicos e atividades essenciais (...) Art. 3º As medidas previstas na Lei nº
13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços
públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e
atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como: (...) VI - telecomunicações e internet;”

A Lei 13.116/2015 visa trazer para o mercado nacional o incremento da
construção de infraestruturas de telecomunicações tão carente em todo o mapa nacional para fins de
disseminação de serviços essenciais (telecomunicações e internet).
4

https://www.jota.info/casa-jota/5g-antenas-operadoras-webinar-21082020#
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Eméritos Julgadores, tamanha a repercussão da matéria que tal entendimento fora
reiterado na Resolução nº 9, de 12 de agosto de 2020, elaborado pela Ministério da Infraestrutura,
juntamente com o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para dispor sobre
o uso das faixas de domínio de rodovias federais sob circunscrição do DNIT.

Restou consignado na citada Resolução que o DNIT cumprirá o disposto no artigo 12
da Lei 13.116/2015 não realizando cobranças pelo uso das faixas de domínio em face das prestadoras
de serviços de telecomunicações. Vejam:

Nesta mesma toada, menos de um mês desta Resolução, o Presidente da República
assinou o Decreto 10.480/2020 que entrou em vigor em 1º de setembro de 2020, com o fito de regulamentar a
Lei nº 13.116 e estimular o desenvolvimento da infraestrutura de redes de telecomunicações, bem como
reiterou a gratuidade do uso e ocupação das faixas de domínio pelas empresas prestadoras do serviço
de telecomunicações.

Ou seja Excelentíssimos Julgadores, após 05 (cinco) anos de promulgação da Lei de
Antenas, o entendimento acerca da assertividade do disposto no artigo 12 da Lei 13.116/2015 no que tange
a gratuidade relativa a implantação de infraestrutura, para a prestação dos serviços de telecomunicações, é
unânime!
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Cumpre citar que o Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da promulgação da Lei
13.116/2015, analisou o tema em tela, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 811.620/MG,
momento em que o Ministro Ricardo Lewandowski reiterou a IMPOSSIBILIDADE da cobrança de valores
para o uso das faixas de domínio, declarando que os valores são inconstitucionais:
“(...) De fato, o dispositivo legal questionado tem como fato gerador da
cobrança da taxa a ocupação de faixa ou área para instalação de rede ou linha
de transmissão ou distribuição de energia elétrica ou telecomunicação. (...)
Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu a matéria em debate, nos
seguintes julgados: AI 650148-MG, rel. Min. Marco Aurélio, RE 494163 AgR-RJ,
rel. Min. Ellen Gracie, AI 745..718-SP, rel. Min. Cármen Lúcia, ARE 737.541-SP,
rel. Min. Gilmar Mendes, AI 656.144-RS, rel. Min. Celso de Mello, Ai 753.936-RS,
rel. Min. Dias Toffoli e AC 3261-DF, rel. Min. Rosa Weber. O entendimento
firmado por esta Corte é de que a cobrança de taxa de uso e ocupação de solo e
espaço aéreo públicos em função da instalação de equipamentos necessários à
prestação de serviços também públicos é inconstitucional. Isso posto, no
exercício do juízo de retratação, ínsito a todo agravo regimental, reconsidero a
decisão ora recorrida, motivo pelo qual conheço o recurso extraordinário e doulhe provimento, para afastar a violação aos dispositivos constitucionais indicados,
declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 120 A a H da Lei
nº 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, afastando a exigibilidade da cobrança
da TFDR à Recorrente, invertendo o ônus sucumbencial estabelecido no Acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça” (SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 811.620 MINAS GERAIS 30/04/2015)
Posteriormente, em 13 de outubro de 2015, o Ministro Edson Fachin ementou o
acórdão do 3º Agravo Regimental que, posteriormente, transitou em julgado em 03.06.2017:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO
PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO
AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM
BEM PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Invade a competência legislativa
da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição
pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de
telecomunicações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (TERCEIRO
AG .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 811.620 MINAS GERAIS. 13.10.2015)
Resta claro que o entendimento do STF, mesmo antes da proibição taxativa da Lei
de Antenas já havia declarado inconstitucional a cobrança dos valores a título de uso e ocupação das faixas
de domínio. Vejamos abaixo o idêntico posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, que reitera a
impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio:
“TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA
USO OU OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS. LEI MINEIRA
6.763/75. 1. Incidente que versa sobre a (in)constitucionalidade dos arts. 120-A,
II, e 120-C da Lei estadual mineira nº 6.763/75, que regulam a Taxa de
Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa das Rodovias - TFDR por
concessionária de serviço público. (...) 3. Entretanto, inexiste o poder de polícia a
legitimar a cobrança do tributo em questão, pois, além de a competência para legislar
sobre comunicações ser privativa da União, o poder de fiscalização de atividades
relacionadas à prestação do serviço público de telecomunicações não é da
competência do aludido órgão estadual, mas, sim, da agência federal que regula o
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setor (Anatel). 4. Constata-se que, em verdade, a taxa em questão foi instituída
para cobrar pelo uso da faixa de domínio, não sendo possível exigir essa
remuneração de concessionária de serviço público, tal como já decidido pelo
STF e pelo STJ. Precedentes: STF, RE 581.947/RO, Rel.Min. Eros Grau, DJe
27/8/2010, submetido ao rito da repercussão geral; RE 811.620-MG, Rel. Min.
Ricardo Lewandowiski, Dje 5/5/2015 e STJ, REsp 1.246.070/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/06/2012; STJ, REsp
802.428/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25/05/2006. 5.
Patente a inconstitucionalidade dos arts. 120-A e 120-C da Lei mineira 6.763/75,
com a redação dada pela Lei 14.938/03, que disciplinaram o fato gerador e a base de
cálculo da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação de Faixa de Domínio de
Rodovias - TFRD por afronta aos arts. 21, XI, 22, IV e 145, II e § 2º, da CF e os arts.
77 e 78 do CTN. 6. Arguição de inconstitucionalidade acolhida.” (AI no RMS
41.885/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
17/06/2015, DJe 28/08/2015) (G.n.).
Colocando uma pá de cal acerca da relevância da matéria, ressalta-se que a questão
relativa a cobrança pelo uso das faixas de domínio pelas prestadoras de serviços públicos é sedimentada nos
Tribunais bem antes da promulgação da Lei de Antenas, desde a fixação do TEMA 261 da repercussão geral
do STF que firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de cobrança relativo às faixas de
domínio quando a utilização reverta-se à sociedade. Vejam:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO
RESCISÓRIA.
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RESCINDENDO. POSSIBILIDADE. BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO, SUBSOLO E
ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que a cobrança em face de concessionária de serviço público pelo
uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para a instalação de postes,
dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a utilização, neste caso,
reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço
público. (ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público
prestado ou poder de polícia exercido.” (Processo AgRg no REsp 1378498 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0107895-5, Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA Data do Julgamento 17/10/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013)
Desta forma, flagrante é a relevância da discussão atinente à vedação da cobrança
pelo direito de passagem da infraestrutura de rede, que se revela absolutamente essencial para a
consecução da prestação dos serviços de telecomunicações, ainda mais nos tempos atuais, em meio à
crise que assola o país, em que a tecnologia possibilita o desenvolvimento de novos projetos e o crescimento
econômico.
V - DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DA AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES

Eméritos Julgadores, extrai-se dos autos da presente ADI 6482 que, a ProcuradoriaGeral da República apresentou pleito de concessão de medida cautelar, que deve ser negado de plano, ante
a flagrante ausência do fumus boni juris e periculum in mora necessários ao deferimento da medida.
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Conforme demonstrado acima, a presente discussão não é recente, já tendo sido
exaustivamente debatida tanto pelos Tribunais Estaduais, quanto pelos Tribunais Superiores (inclusive em
sede de Repercussão Geral), antes mesmo da promulgação da Lei 13.116/2015, sendo certo que o disposto no
artigo 12 é um mero reflexo da pacificação do entendimento dos Tribunais pátrios visando o
desenvolvimento do setor das telecomunicações.

Ora Julgadores, o dispositivo vergastado está em vigor há 05 (cinco) anos, tendo sido
a mola propulsora para o desenvolvimento e expansão do setor, possibilitando a prestação dos serviços
de telecomunicação por prestadores de pequeno porte que possibilitam o acesso à internet e telefonia
para comunidades que, antes sequer tinham expectativa de participarem da inclusão digital no país.

Não obstante isso, ressalta-se que a interferência do Poder Judiciário nas atribuições
do Poder Legislativo, suspendendo a eficácia da norma, caracterizaria uma prática que vai na contramão
dos preceitos constitucionais.

Dessa forma verifica-se não haver fumus boni iuris que justifique a concessão
da medida cautelar pleiteada.

Lado outro, no que tange ao periculum in mora, extrai-se dos autos que o Emérito
Relator escolheu o rito abreviado para a apreciação da presente Ação Direita de Inconstitucionalidade,
exatamente visando decidir de forma célere e definitiva a questão. Assim, não justifica-se a concessão da
medida cautelar para o caso em apreço.

Por fim cumpre ressaltar que não há qualquer plausibilidade em suscitar o estado de
calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 para viabilizar a concessão da medida cautelar, eis
que a crise não afeta apenas os interessados em realizar a cobrança pelo uso das faixas de domino. Muito
pelo contrário, a pandemia afeta direta e perigosamente os provedores de pequeno porte Associados à
ABRINT, eis que as empresas Associadas sofreram grandemente os impactos decorrentes da crise
financeira que assola o país.

Ressalta-se que existem diversas discussões nos Tribunais Superiores que visam
impedir que as empresas de telecomunicações suspendam a prestação dos serviços em caso de
inadimplência, ante ao seu caráter essencial, o que por óbvio afeta diretamente o capital e a vida financeira
dos prestadores de pequeno porte que possuem capital reduzido frente às grandes operadoras.

Desta forma, a ABRINT pugna para que seja indeferido o pedido de medida
cautelar formulado pela Procuradora-Geral da República, com base nos motivos acima expostos, abrindose vista à Associação peticionante, a fim de que apresente as razões que culminação a improcedência da
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.
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Alternativamente, a ABRINT pugna para que estes Ilustre Julgadores permitam que a
Associação peticionante apresente suas razões antes que seja decidido o pleito de medida cautelar
formulado pela Procuradora-Geral da República em sua peça de ingresso.

VI - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer-se:
a) Seja deferido o ingresso da ABRINT nos presentes autos na qualidade de
Amicus Curiae, com espeque no art. 7º, § 2º da Lei nº. 9.868/99, art. 138 do CPC/15
e no art. 131, § 3º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal;
b) Seja indeferido o pleito de medida cautelar apresentado pela ProcuradoriaGeral da República ante a ausência dos requisitos autorizadores;
b.1) Alternativamente, seja oportunizado à ABRINT que submeta à esta
Suprema Corte suas razões, antes que este Ilustre Relator decida acerca do
pedido cautelar apresentado pela Procuradora-Geral da República.
c) Indeferido o pleito cautelar, seja oportunizado à ABRINT submeter à esta
Suprema Corte suas razões quanto ao MÉRITO da disputa, além de estudos
regulatórios, jurídicos, econômicos e administrativos que hão de enriquecer a
discussão e suprir qualquer déficit informacional do debate; Ato contínuo, que seja
permitida a sustentação oral do Dr. Alan Silva Faria, e permitida outras manifestações
nos autos quando necessário.
Nos termos do art. 272, §5º, do CPC 2015, a ABRINT requer que todas as intimações
do presente feito sejam expedidas em nome dos seguintes procuradores, sob pena de nulidade: Dr. Paulo
Henrique da Silva Vitor, inscrito na OAB/MG sob o nº 106.662; Dr. Alan Silva Faria, inscrito na OAB/MG
sob o nº 114.007 e na OAB/SP sob o nº 362.582; Dra. Jordana Magalhães Ribeiro, inscrita na OAB/MG
sob o nº 118.530; e Gustavo de Melo Franco Tôrres e Gonçalves, inscrito na OAB/MG sob o nº 128.526.

Termos em que, pede deferimento.
De Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, 27 de novembro de 2.020.

ALAN SILVA FARIA
alan@silvavitor.com.br
OAB/MG 114.007
OAB/SP 362.582

GABRIELE CRISTINA O. A. LIMA
gabriele@silvavitor.com.br
OAB/MG 153.502

21

ROL DE ANEXOS:
Anexo 01 – Estatuto Social
Anexo 02 – Procuração
Anexo 03 – Rol de Associados
Anexo 04 – Rol de Ações Propostas pela Abrint
Anexo 05 – Rol de Participações da Abrint em Conselhos e cargos

22

