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

ADI 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, 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,

tendo em vista o deferimento da sua habilitação como Amicus

Curiae nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade em epígrafe,

apresentar

MEMORIAIS, a fim de contribuir para o melhor julgamento da lide, pelas razões de fato e de
direito a seguir:
I - BREVE SÍNTESE DA ADI 6.482

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da
1

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.

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). Aduz também
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. E relatou que a norma impugnada constituiu obrigação negativa (de não fazer). Contudo, conforme abaixo,
sem qualquer fundamento tal pleito.
II - ATUAÇÃO DA ABRINT E DOS SEUS ASSOCIADOS.
Nobres Ministros, conforme já delineado no pedido de ingresso como Amicus Curiae feito pela
ABRINT no bojo do presente processo, restou-se demonstrada a importante atuação da referida Associação perante o
mercado nacional de telecomunicações. A Abrint foi fundada no ano de 2008 com o viés de representar as empresas de
telecomunicações (micro, pequenas e médias) e as prestadoras dos serviços de acesso internet. Atualmente a Abrint
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“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.”
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possui 1328 (mil e trezentas e vinte e oito) empresas associadas, distribuídas em todos os Estados, logo, é indubitável
que a Abrint possui atuação nacional.

Os Associados da ABRINT são empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações sob o
regime de autorização (em suas diferentes modalidades), e não operam os serviços de telecomunicações em regime
público (concessão). As micro, pequenas e médias empresas Associadas à ABRINT são os pilares essenciais no
desenvolvimento econômico e social do Brasil, promovendo a inclusão digital mediante o fornecimento dos
serviços de internet banda larga fixa em várias localidades. Os Associados da Abrint são chamados de provedores
regionais, e levam o serviço de internet aos lugares mais remotos do país. Se não fossem os provedores regionais, de fato,
não haveria uma disseminação pulverizada da prestação de serviços essenciais (telecomunicações e internet) em locais
mais afastados dos centros urbanos. É inegável a importância que as micro, pequenas e médias empresas de
telecomunicações e internet (provedores regionais) possuem no mercado nacional, pois, sem a operação de tais empresas
a parte menos favorecida da população (classes “D” e “E”), por exemplo, não teriam condições de se valerem dos serviços
de acesso à internet e telecomunicações, de forma digna! Atualmente, somados os usuários, os provedores regionais
formam a primeira prestadora dos serviços de banda larga fixa no Brasil, ficando a frente de gigantes do mercado
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nacional ( ).

Conforme veremos abaixo, seja sob qual prisma for, não obstante o tamanho da empresa ou
qual o público alvo, indistintamente, todos irão sofrer os impactos negativos, caso o art. 12 da Lei 13.116/2015 seja
considerado inconstitucional. E “todos” significa todas as empresas atuante no segmento (ecossistema atual), e inclusive
todos usuários dos serviços de telecomunicações/internet, além de outras empresas e usuários dos serviços prestados por
intermédio dos serviços de telecomunicações e internet. Excelências, o art. 12 da Lei 13.116 é o retrato de uma
acertada política pública de interesse nacional, apta a fomentar a expansão de serviços essenciais, sendo a norma
completamente constitucional, inclusive, porque reflete inúmeros julgamentos dessa própria Corte.
III – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 13.116 DE 2015

III.1 - EVOLUÇÃO DE TECNOLOGIAS. DO ACESSO DISCADO PARA O RÁDIO E DO
RÁDIO PARA A FIBRA ÓPTICA. A LEI Nº 13.116/2015 PERMITIU A MODERNIZAÇÃO
PARA A

TECNOLOGIA DE FIBRA ÓPTICA, O QUE DISSEMINOU E ELEVOU A

QUALIDADE DO SERVIÇO DE BANDA LARGA FIXA EM VÁRIAS LOCALIDADES.

Inicialmente, ressaltando a importância da política pública materializada pelo art. 12, da
Lei 13.116/2015, vale dizer que o serviço de conexão a internet prestado por meio de uma infraestrutura de
telecomunicações é a grande mola propulsora de qualquer atividade desenvolvida no Brasil (econômica, social,
filantrópica, jurídica, educacional e outras). Isso porque, conforme se vê ao longo de anos o furacão chamado internet
está atraindo para dentro de si vários outros serviços (inclusive serviços telecomunicações). Atualmente, o serviço de
telefonia fixa – STFC está concorrendo com o serviço Voip, sem falar que os serviços de televisão a cabo estão
concorrendo com as plataformas digitais dentro do mundo internet (streaming e OTTS). E existem ainda várias rotinas e
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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).” (Grifo posto).
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atividades que hoje são apenas realizadas dentro do ambiente internet. A título de exemplos, notas fiscais são emitidas via
internet, controles de estoques, monitoramentos diversos, aulas, reuniões, sistemas inclusive dos tribunais) e infinitas
rotinas diárias diversas usam o meio internet.

Não é devaneio dizer que o principal serviço hoje disponibilizado e massificado é o
acesso a internet por meio de infraestrutura de telecomunicações, mas, para tanto, esse serviço obrigatoriamente
necessita de uma plataforma de telecomunicações de qualidade.

Pois bem.

Para que tudo isso funcione é necessário um serviço de banda larga fixa de qualidade.

Até o início dos anos 2000, no Brasil, tínhamos um serviço de internet discada, que utilizava
linhas telefônicas como suporte para o funcionamento dos serviços de conexão a internet (serviço de valor adicionado – art.
61, Lei 9.472/1997), e tal serviço disponibilizava no máximo 100Kbps de velocidade internet. Por isso chamávamos
essa banda de banda estreita, justamente porque não permitia a disponibilização de grandes velocidades. Um
serviço extremamente limitado. Cabendo dizer que nesta época não havia a troca de fluxo de informações como existe
hoje. Excelências sequer havia processos judiciais eletrônicos, ou transferências de vídeos e música a propósito.

Com a necessária evolução tecnologia, evolução das plataforma de telecomunicações, e o
crescente aumento por um serviço de qualidade diante do aumento do fluxo de informações e arquivos, houve um salto do
serviço de internet discado para o serviço de internet via rádio. O serviço de acesso a internet via rádio já permitia a
disponibilização de velocidades um pouco maiores que o serviço de internet discada, ou seja, em torno de 1 a 3 Megas.
Salto extremamente grande se comparados com os 100Kbps do serviço discado. Conexões com bandas superiores fizeram
com que fosse iniciada a modernização tecnológica de vários setores da nossa economia e da nossa sociedade.

No entanto, o serviço de internet via rádio sofre várias interferências naturais, como chuvas e
outras ações da natureza, e precisa sempre de uma visada limpa, torres intactas, além de fluxos de ondas de
radiofrequência sem qualquer interferência. O Brasil saltou na evolução tecnologia, mas, carecia de mais velocidades
sem instabilidades. As grandes operadoras já utilizavam cabos coaxiais e cabos metálicos, mas, em sua grande
maioria os rádios ainda eram melhores.

O serviço de internet via rádio imperou no Brasil até por volta dos anos de 2010, quando a
tecnologia de fibra óptica começou a ficar acessível as pequenas e médias prestadores dos serviços de telecomunicações
e internet. Nesse momento, o conceito de banda larga fixa realmente foi materializado, eis que ao invés de verificar
velocidades de 01 a 03 Megas, foi fácil verificar no mercado inicialmente 10, 20, 30 e 50 Megas, sendo que hoje
estamos falando de 100, 200, 300 e 500 Megas, por exemplo. E mesmo permitindo grandes velocidades (banda
larga fixa) neste tipo de tecnologia de fibra as interrupções e intempéries são completamente inexistentes se
comparadas com o serviço via rádio. Ademais, este meio confinado – fibra - não está sujeito as variações como
ocorre com o serviço de internet via rádio.
Excelências, para que esse terceiro salto (internet 3.0 – Banda Larga de qualidade) fosse
viabilizado no plano nacional, não tenham dúvidas do importante papel desempenhado pela chamada Lei das
Antenas – Lei 13.116/2015, e em especial acerca da isenção das cobranças pelo direito de passagem.
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Cabendo dizer que os investimentos para construção de rede de fibra óptica de qualidade são
dispendiosos. Ou seja, a migração de rádio para fibra demanda alto investimento para a construção de redes, custos com
profissionais que recebem periculosidade, aluguel de postes nos locais onde não se pode construir infraestrutura própria,
projetos técnicos e dentre outros custos e serviços. Logo, a referida isenção, sem sombra de dúvidas fomentou a
construção de redes pelas micro, pequenas, médias, e grandes empresas de telecomunicações em todo o Brasil.

Atualmente, é quase inexiste os serviços de internet discada, e os serviços de internet via rádio
para os usuários finais estão em queda ladeira abaixo, hoje todo mundo busca um serviço de internet banda larga fixa via
fibra óptica, justamente diante da qualidade e velocidade deste serviço.
Excelências, com toda a venia, esse serviço – banda larga fixa via fibra óptica - virou
objeto de desejo devido a sua essencialidade nos dias atuais.

Apenas depois de 2015, por intermédio da referida Lei ora questionada pela PGR, foi que a
massificação dos serviços de conexão a internet – banda larga fixa via fibra óptica - começou a ser feita no Brasil. Para
3

comprovar tal fato podemos citar dados da própria Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel ( ):
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https://antigo.anatel.gov.br/dados/acessos-banda-larga-fixa
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Considerando julho de 2015, quando eram disponibilizados 1.402.187 acessos em fibra óptica
– 5,6% do total de acessos de serviços de banda larga, é importante dizer que em agosto de 2019 (quando do último dado
atualizado pela Anatel) esse número passou para 8.563.838 – 26,3% do total de acessos de banda larga no brasil.
Excelências, entre linhas, em 4 (quatro anos), desde a edição da Lei 13.116/2015, houve
um aumento de 7.161.651 (sete milhões e cento e sessenta um mil e seiscentos e cinquenta e um) novos acessos
de banda larga fixa via fibra óptica – novos usuários contrataram os serviços via fibra óptica. Veja abaixo que dentre
o total de acessos dos contratos de internet banda larga, houve um salto de contratos de internet banda larga via fibra
óptica equivalente a 20,7%!

Daí pergunta-se: - Como é que essa massificação – disponibilização de serviços de
qualidade via fibra óptica - seria possível sem a política pública introduzida pela Lei 13.116/2015? Com toda vênia, e
conforme veremos abaixo, a PGR deve entender que a declaração de inconstitucionalidade será um retrocesso tremendo, e
haverá certamente uma paralisação da modernização que já está ocorrendo perante o setor de telecomunicações.

Excelências, na atualidade as empresas que prestavam os serviços de internet discada e que
não se modernizaram foram naturalmente excluídas da competição, e no mesmo sentido as empresas que insistem no
serviço de internet via rádio já estão sendo excluídas desse cenário, portanto, não há outro serviço de conexão a internet
hoje sendo massificado por meio de infraestrutura de qualidade (fibra óptica).

E para que isso possa continuar a ocorrer, a isenção prevista no art. 12 da Lei 13.116 de 2015
possui papel preponderante nessa modernização. Caso contrário, não tenham dúvidas de que vamos retroagir, eis que as
cobranças feitas pelo direito de passagem em face de todos os players, seja pelo DER, DNIT e/ou Concessionárias, valores
completamente exorbitantes, fará com que ocorra desmobilização e desestímulo.
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III.2 - IMPACTOS EM FACE DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL (GRANDES,
MÉDIAS, PEQUENAS E MICRO PRESTADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES). AFETAÇÃO
À EXISTÊNCIA DO ECOSSISTEMA INTERDEPENDENTE. AFETAÇÃO AOS USUÁRIOS
DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

É importante contextualizar a existência de um ecossistema interdependente. Excelências, as
grandes, médias, pequenas e micro empresas atuam hoje em regime de competição reguladas pela Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel. E vale dizer que existem, inclusive, contratos entre as diferentes empresas (portes), justamente
para que ocorra essa massificação. Ou seja, pequenas empresas podem transportar acessos para grandes empresas e
vice e versa. Logo, a inconstitucionalidade almejada pela PGR não afetará apenas as grandes empresas prestadoras dos
serviços de telecomunicações, pelo contrário, todas as empresas serão afetadas, eis que os custos serão disseminados em
toda a cadeia, chegando a todos os usuários. Desestímulo e desmobilização fatalmente ocorrerão devido aos altos preços
cobrados.

A inconstitucionalidade almejada pela PGR está colocando em risco a sobrevivência do
ecossistema atual de telecomunicações. Julgadores, os tribunais pátrios, assim como essa Corte Suprema já
pacificaram o entendimento de que o uso das faixas de domínio para prestação de serviços essenciais 4

telecomunicações, sem qualquer ônus, se reverte em prol da própria sociedade ( ).

Além da relação entre as empresas de telecomunicações o relatado ecossistema é formado
por vários outros agentes (players) que serão prejudicados também com o intento da PGR. Isso porque, sob os
serviços de telecomunicações existem inúmeros outros serviços sendo prestados para os usuários em todo o Brasil.
Nessa linha vejamos o que aduziu o Ilustre Ministro Celso de Mello, do STF (ADI 6199): “Os
diversos serviços e aplicações que complementam o uso e acrescem utilidades aos serviços tradicionais de
telecomunicações – como os serviços de valor adicionado (provisão de acesso à “Internet”, telemensagens, antivírus,
aplicativos virtuais de entretenimento, educação, segurança, etc), os serviços digitais (caixa postal, identificador de
chamadas, conferência, “siga-me”, etc.) e os serviços “over the top” (WhatsApp, Uber, Skype, etc.) –, além de
compartilharem as mesmas infraestruturas físicas de suporte, fazem parte de um complexo processo de
convergência entre tecnologias que interagem, reciprocamente, no ecossistema das telecomunicações, exigindo
tratamento normativo harmônico e coerente a ser definido em âmbito nacional.”
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Recurso Extraordinário nº 1.238.187/RS, Ilustre Min. Roberto Barroso.

“(...) O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que a cobrança em face de concessionária prestadora de serviço
público pelo uso do solo é ilegítima, eis que o uso reverte em favor da própria sociedade. 2. "Às empresas prestadoras de serviço
público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público concedido. Para tanto, a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também
dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço. Os bens de uso comum do povo são entendidos como
propriedade pública. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitamse, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à
prestação de serviço público (bem assim, à instalação de equipamentos para o efetivo e adequado cumprimento do objeto do contrato
de concessão)." (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012525-52.2015.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal SALISEMONTEIRO
SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOSAUTOS EM 29/05/2015)
“(...) 1. Na condição de sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A, a União firmou contrato de concessão de malha ferroviária com a
requerida ALL - América Latina Logística S/A, no qual consta, em tese, a previsão para a cobrança da 'taxa' exigida por esta
concessionária de serviço público para liberação da transposição dos dutos de saneamento básico sob faixa de domínio público. Dessa
forma, apresenta-se nítido o interesse da União na lide, a evidenciar a sua legitimidade passiva ad causam. 2. A simples travessia do
subsolo de faixa de domínio de ferrovia concedida a particular não pode ser objeto de taxação ou de qualquer imposição de
indenização, eis que não há qualquer sentido na exigência de remuneração pelo uso de bens de domínio público que estejam a
satisfazer as necessidades públicas primárias. 3. Tratando-se de serviço público de natureza essencial - implantação do sistema de
abastecimento de água e regularização sanitária no Município de Piraquara/PR -, inexiste razão para a cobrança pela utilização do subsolo
da faixa de domínio de ferrovia, sobretudo por inexistir intuito lucrativo da municipalidade (ao contrário, o uso do subsolo visa a garantir
a prestação de serviço público essencial), o que afasta, por si só, qualquer alegação de previsão contratual da exigência, porquanto
contrária ao interesse público e aos ditames da Constituição Federal. 4. Apelação e remessa oficial improvidas.” (TRF4, APELREEX
0012153-87.2008.404.7000, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 13/03/2012)
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Com

efeito,

os

Nobres

Ministros

devem

avaliar

o

tremendo

impacto

da

inconstitucionalidade perquirida pela PGR em face de todos esses agentes e os seus milhões de clientes, não
apenas perante as milhares de prestadoras dos serviços de telecomunicações, e seus milhões de usuários.

III.3 - ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - SERVIÇOS
REVERTIDOS EM FAVOR DA COLETIVIDADE. - SERVIÇOS COM STATUS DE PÚBLICOS.

Para tentar emplacar uma inexistente inconstitucionalidade, a PGR repugna a concessão da
gratuidade para empresas privadas que atuam no segmento de telecomunicações, permissa venia, sem traçar
historicamente a evolução do setor de telecomunicações após a privatização ocorrida com o advento da Lei Geral de
Telecomunicações (Lei 9.472/1997), e tampouco sobrelevando a evolução tecnológica ocorrida ao longo destes quase 24
(vinte e quatro) anos.

A PGR aponta que a gratuidade apenas poderia ser concedida caso a atividade fosse prestada
como serviço público, e não poderia ser concedida para atividades de telecomunicações prestadas em regime privado,
ainda que reconheça a essencialidade dos serviços de telecomunicações, in verbis: “É dizer: o critério de
essencialidade, por si, não qualifica a atividade prestada como serviço público” (página 27 da exordial).

No entanto Eméritos Julgadores, a única modalidade dos serviços de telecomunicações
prestada em regime de concessão foi o serviço de telefonia fixa comutada (STFC) desde 1997. Sendo que o STFC também
pode ser prestado em regime privado, sendo considerado um serviço híbrido (concessão ou autorização). E todas as
demais modalidades dos serviços de telecomunicações no Brasil (cita-se: SEAC – Serviço de Televisão a Cabo, STFC –
Telefonia Fixa, SMP – Serviço Móvel Pessoal – Celular, SCM – Serviço de Comunicação Multimídia, Serviços de Satélites,
e outros) sempre foram prestadas em regime de autorização (caráter privado). E se não fosse o repasse para regime
privado da prestação de serviços de telecomunicações o Brasil não estaria na posição atual de desenvolvimento, pelo
contrário, estaríamos ainda muito mais atrasados.

E além mais, todas as empresas que ainda são concessionárias do serviço STFC (ex. Telemar
– Grupo OI, Embratel – Grupo Claro, Telefônica - Grupo Vivo, e Algar) ao mesmo tempo sempre foram autorizadas diante
de outros serviços (SCM, SMP, SEAC e outros), de forma simultânea. Logo, nunca existiu no Brasil apenas
concessionárias prestando apenas o STFC em regime de concessão. As mesmas concessionárias ao mesmo
tempo também são autorizadas de outro serviço de telecomunicações. Não há como separar em balaios distintos
concessionárias e autorizadas.

Portanto, é completamente desconexa a afirmação da PGR de que apenas a concessão,
de empresas não privadas, diante do cenário regulatório dos serviços de telecomunicações, viabilizaria a isenção
prevista no art. 12, da Lei 13.116. Os serviços de telecomunicações no brasil, após a privatização, mesmo sendo
prestado por empresas privadas, ou por meio de autorização, não deixaram de ter o status de serviço público.

A gratuidade na utilização das faixas de domínio, nos ditames do art. 12, da Lei 13.116 visa
sem sombra de dúvidas fomentar o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações em todo o país, para,
em último plano, criar um ambiente concorrencial que beneficia os usuários, outros serviços e seus usuários, mesmo sendo
prestado por empresas privadas dentro do referido ecossistema relatado acima.
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Acerca disso a própria PGR (pág. 3 da peça exordial) apontou: “Os dispositivos da lei sob
exame disciplinam o licenciamento, a instalação e o compartilhamento de infraestruturas de telecomunicações com o
propósito de compatibilizar tais processos com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil (art. 1º, caput), em prol de
atender metas sociais, econômicas e tecnológicas estabelecidas nas políticas públicas do setor de telecomunicações (art.
1º, § 1º).”. Trocando em miúdos, o referido art.12 da L13.116/2015 é fruto de uma política pública no sentido de
fomentar um serviço essencial ao brasil.
5

Nobres Ministros, o art. 10 ( ), inc. VII da Lei nº 7.783/1989 (Lei de Greve), já considerava os
serviços de telecomunicações como sendo serviços essenciais, independentemente se prestado em regime de
concessão, permissão ou autorização. E o recente Decreto Presidencial nº 10.282, de 20 de março de 2020 reiterou a
6

essencialidade dos serviços de telecomunicações ( ).
E de acordo com a Constituição Federal (art. 21, XI e XII, “a”) os serviços de
telecomunicações possuem status de serviços públicos, de onde deriva sua essencialidade, não podendo ser obstados
pela atividade de concessionárias ou entes públicos. Acerca do tema, a doutrinadora Maria Silvia Zanella Di Pietro
brilhantemente citou a impossibilidade de outras concessionárias de serviços públicos (Leia-se: concessionárias que
exploram rodovias) bem como outras entidades públicas (Leia-se: DER, por exemplo) de obstar, dificultar e principalmente
7

de onerar a prestação dos serviços de telecomunicações ( ). Portanto, não obstante os serviços de telecomunicações
poderem ser explorados por particulares - empresas privadas em regime de autorização, tais serviços não perdem sua
essencialidade, justamente, porque possuem o status de serviço público.

Ao proferir seu voto, a Ministra Rosa Werber, Relatora da ação ADI 5.569/MT, apontou tal
questão de forma irretocável: “Pertinente observar que mesmo a alteração da redação do art. 21, XI e XII, “a”, da
Constituição da República pela Emenda Constitucional nº 8/1995 – na busca de um arranjo para a organização
institucional do setor de telecomunicações que conciliasse a promoção do investimento privado com a necessária
existência de uma estrutura estatal de regulação assecuratória do cumprimento de seu papel de seguimento
estratégico do ponto de vista do interesse social –, preservou a competência da União para explorar os serviços de
telecomunicações. Permaneceram eles na condição de serviço público de competência material exclusiva da
União, embora permitida a exploração, mediante concessão, permissão ou autorização, a particulares”. (STF. ADIN
5.569/MT. Relatora: Ministra Rosa Werber. Data do Julgamento: 18/05/2017. Publicação 24/05/2017) – destaque nosso.
Cumpre trazer à baila o entendimento relativo à utilização SEM ÔNUS das faixas de
domínio, tendo em vista a essencialidade dos serviços de telecomunicações prestados e a sua reversibilidade à
coletividade, o que recheia o art. 12, da Lei 13.116 de imensa constitucionalidade: “(...) I- O caso dos autos se refere à
possibilidade ou não de cobrança pelo uso ou ocupação de faixa de domínio das rodovias administradas pela
GOINFRA para a passagem de cabos necessários à prestação de serviços de telecomunicação. II - Ao presente caso se
aplica, por analogia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no Recurso Extraordinário nº
581947, com repercussão geral, Tema 261 (cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de
5

“Art.10 São considerados serviços ou atividades essenciais: (...) VII – telecomunicações”
“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;”
7
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria públicoprivada e outras formas / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 1 O. ed. - São Paulo: Atlas, 2015. “Se a Constituição elevou à categoria de
serviços públicos os serviços de telecomunicações, energia elétrica, gás etc., é porque considerou que todas essas atividades são
essenciais à coletividade e sua prestação não pode ser obstada, dificultada ou onerada por outras concessionárias de serviços
públicos ou por outras entidades públicas”
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transmissão de energia elétrica), no sentido de que a instituição de cobrança de taxa pelo uso ou ocupação do solo
ou de qualquer outro bem público de uso comum por empresas prestadoras de serviço de utilidade pública é
inconstitucional, salvo se instituída pela própria União. III - O Superior Tribunal de Justiça também firmou
sua jurisprudência no sentido de que “a cobrança contra 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, por exemplo), uma vez que: a) a
utilização, nesse caso, se reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe a fixação de preço público; e b) a
natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia exercido.” (REsp
1790875/SP). IV - Portanto, a cobrança por parte da AGETOP para o uso e ocupação das referidas faixas de
domínio por concessionária de serviço público de telecomunicação é ilegal, em razão de seu uso reverter em proveito de
toda a coletividade, já que se trata de bem de domínio público, e também é inconstitucional, pois invade a competência
privativa da União. V- Diante da ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de valores pelo uso das faixas de
domínio por concessionária de serviço público de telecomunicação, procedente é o pedido formulado pela OI S.A.
consistente na declaração de nulidade dos valores constantes dos Contratos de Permissão Especial de Uso nsº
003/99, 001/00, 003/00, 046/06, 085/06 e 009/2014, devendo a requerida ressarcir à autora os valores recebidos
indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos, com as devidas correções. (...)” (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE GOIÁS – 28.05.2020, autos nº 5123150-89.2016.8.09.0051)

Excelentíssimos Julgadores, após 05 (cinco) anos de promulgação da Lei de Antenas, o
entendimento acerca da assertividade e constitucionalidade 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 essenciais de telecomunicações,
é unânime!

III.4 - VIOLAÇÃO A SEGURANÇA JURÍDICA

Conforme amplamente demonstrado, a Lei Federal 13.116/2015, fora editada visando
especialmente desburocratizar e viabilizar a atividade empresarial das empresas prestadoras de serviços de
telecomunicações, especialmente, as micro, pequenas e médias empresas, 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 pelas empresas concessionárias responsáveis pelas rodovias, ferrovias, e
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. Basta para tanto verificarmos os
pareceres do Ministério das Comunicações já anexado nos autos.

Cumpre citar que o Supremo Tribunal Federal (ADI 6199, Ministro Relator Celso de Mello) já
firmou o entendimento que o planejamento das estratégias voltadas ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do setor de
telecomunicações, exige a cooperação entre órgãos públicos e instituições privadas, nos vários níveis da Federação, tendo
em vista a importância social e econômica de que se reveste o complexo de serviços que compõem essa atividade, bem
como considerando a necessidade de coordenar a infraestrutura que lhe dá suporte em âmbito nacional. Exatamente por
esta razão que a Constituição Federal outorgou à União Federal competência para coordenar e organizar, com
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exclusividade, em todo o território nacional, a exploração dos serviços de telecomunicações .
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ADI 6199 MC/PE - Ministro Relator Celso de Mello – Dje 03.12.2019
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Na mesma oportunidade, o Ministro afirmou que priorizar o interesse privado (lê-se:
concessionárias que exploram as rodovias) e/ou político em detrimento da promoção e do desenvolvimento dos interesses
de caráter nacional, mostra-se em desacordo com a necessidade de promover e de preservar a segurança jurídica e
9

a eficiência indispensáveis ao desenvolvimento das telecomunicações , proporcionadas pela adoção de um regime
jurídico coerente, uniforme, estruturado e operacional, cuja organização, em conformidade com o que estabelece o texto
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constitucional, incumbe, privativamente à União Federal .
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. Desta forma, qualquer alteração na referida lei federal 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 declarar a inconstitucionalidade do 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 serviços de banda larga fixa e outros
serviços para as regiões mais remotas do brasil. Estamos diante de um iminente impacto econômico e financeiro,
caso acolhido o pedido final de declaração de inconstitucionalidade, afastando por completo qualquer segurança.

Conforme citado, 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, não havendo que se falar em razões que ensejem a declaração de inconstitucionalidade suscitada
pela Procuradoria Geral da República.
III.5
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Nobres Julgadores, como consabido, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
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(art. 21 e 22 ) instituiu a prerrogativa da exploração dos serviços de telecomunicações, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, à União, nos termos da lei que trataria (Lei 9.472/1997), também, da
organização dos serviços, criação do agente regulador competente e outros aspectos institucionais. Em sintonia
com a disposição acima, a Carta Magna estabeleceu, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre os
serviços de telecomunicações.
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Constituição Federal, art. 21, XI e XII, ‘a’, c/c o art. 22, IV.
11
“Art. 21. Compete à União: (...) XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais; (Redação da EC 8/1995) (Vide EC 8/1995)” “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) IV águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”
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Instado muitas vezes a manifestar sobre o tema, o STF tem reiterado continuamente a
competência da União para legislar sobre os serviços de telecomunicações, exatamente porque esta matéria é
elencada na própria Constituição Federal como sendo privativa. No julgamento da ADIN n. 5.569/MS, o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei nº 4.824/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, ao proferir seu
voto a Ministra Rosa Werber, Relatora da ação, decidiu pela procedência da ação ante a usurpação da competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações: “(...) 2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema
Corte, revelasse inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para regular a exploração do
serviço público de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na
relação entre consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses
dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, e 175 da Constituição da República).
Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF. ADIN 5.569/MT. Relatora: Ministra Rosa
Werber. Data do Julgamento: 18/05/2017. Publicação 24/05/2017) – destaque nosso.
Vejamos baixo alguns trechos pertinentes do referido voto: “(...) “5. A despeito de traduzirem os
serviços de telefonia, mormente quando prestados por empresas particulares, uma dimensão de efetiva atividade
econômica, comercial, de consumo – e, nessa medida sujeitos aos princípios e normas de proteção aos direitos e
interesses do consumidor –, não se pode perder de vista que se trata, antes, de prestação de serviço público. E nesse
contexto, a prestação dos serviços de telefonia se dá em ambiente jurídico marcado por regulamentação complexa,
em que convivem empresas submetidas a diferentes condições e regimes jurídicos de exploração, além de metas
ligadas aos objetivos da política nacional de telecomunicações. Nessa linha, enfatizo, embora ostente
características de relação de consumo, a relação jurídica entre o usuário do serviço e a empresa prestadora é um
segmento de uma relação jurídica trilateral que envolve, além desses sujeitos, o Poder Público, titular do serviço, a
quem compete a definição dos parâmetros técnicos e econômicos da sua prestação. Pertinente observar que
mesmo a alteração da redação do art. 21, XI e XII, “a”, da Constituição, da República pela Emenda Constitucional nº
8/1995 – na busca de um arranjo para a organização institucional do setor de telecomunicações que conciliasse a
promoção do investimento privado com a necessária existência de uma estrutura estatal de regulação
assecuratória do cumprimento de seu papel de seguimento estratégico do ponto de vista do interesse social –,
preservou a competência da União para explorar os serviços de telecomunicações. Permaneceram eles na
condição de serviço público de competência material exclusiva da União, embora permitida a exploração, mediante
concessão, permissão ou autorização, a particulares. 6. Na minha compreensão, a norma estadual impugnada
interfere nitidamente na estrutura de prestação de serviço de telefonia, espécie do gênero telecomunicações, cujo
regramento compete, como visto, a teor dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta da República, à União, que disciplina a
matéria na Lei nº 9.472/1997. 7. Por mais necessária e importante que seja a proteção do consumidor, sua
implementação, no âmbito da prestação de serviços públicos, não se pode dar de forma não integrada,
desvinculada do sistema como um todo, sob pena de mesmo medidas bem-intencionadas, por desconsiderarem o
funcionamento do sistema no nível mais amplo, se revelarem não apenas ineficazes, mas verdadeiramente
contraproducentes na consecução dos fins a que se propõem. (...) E, a meu juízo, a norma estadual impugnada
interfere no conteúdo dos contratos administrativos firmados no âmbito federal para prestação do serviço público,
pelo que não vejo como afirmar que se esgota na tutela de interesses consumeristas.(...).”

No mesmo sentido, ao julgar normas análogas, o STF vem considerando inconstitucional
outras leis estaduais, justamente por invadirem competência privativa da União para legislar sobre matéria de
telecomunicações, vejamos:
“A Lei 16.291/2017 do Estado do Ceará, ao instituir a obrigação de as operadoras de telefonia
fixa e móvel disponibilizarem, em seus sítios eletrônicos, extrato detalhado de conta das
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chamadas telefônicas e serviços utilizados na modalidade de recarga de créditos por
pagamento antecipado (plano pré-pago), tal qual é feito nos planos pós-pagos, sob pena de
multa, invadiu a competência legislativa e administrativa da União para a disciplina e a
prestação dos serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV, da
Constituição Federal). A competência privativa da União para a disciplina e a prestação
dos serviços públicos de telecomunicações (artigos 21, XI, e 22, IV) impede os EstadosMembros de editar normas aplicáveis aos prestadores de serviços de telecomunicações.
A competência concorrente dos Estados-Membros para dispor sobre direito do
consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não pode conduzir à frustração
da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa
privativas da União em matéria de telecomunicações.” (ADI 5.830, rel. min. Luiz Fux, j. 308-2019, P, DJE de 28-11-2019.)
“Lei Estadual 10.519/2015 do Estado da Paraíba. Bloqueio de aparelhos celulares pelas
operadoras nas hipóteses de furto e roubo. Competência privativa da União para legislar
sobre telecomunicações. (...) No caso dos autos, apesar de estar se discutindo a
constitucionalidade do bloqueio de aparelhos celulares nas hipóteses de furto e roubo,
resta claro que a finalidade da norma é justamente possibilitar o bloqueio de sinal de
telecomunicações e/ou radiocomunicações (...).” (ADI 5.574, rel. min. Edson Fachin, j. 27-92019, P, DJE de 15-10-2019.) (g.n.)
“Lei 18.721/2010 do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre o fornecimento de
informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública.
Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.” (ADI 4.401, rel.
min. Gilmar Mendes, j. 30-8-2019, P, DJE de 28-11-2019.) (g.n.)
Na recente decisão em 05/05/2020 na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança n.
5.372/PA, quando, analisando os pedidos formulados pelo Governador do Estado do Pará, o STF asseverou a competência
da União para legislar sobre os serviços de telecomunicações, e a delegação da competência regulatória do setor à
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Agência Nacional de Telecomunicações. Colhamos trecho do decisum : “(...) no exercício de sua competência privativa
para legislar sobre telecomunicações (CF/88, art. 22, IV), a União editou a Lei nº 9.472/1997, mediante a qual, entre
outras providências, criou entidade com competência normativa e reguladora da aludida atividade econômica - a
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A fim de regulamentar os direitos do consumidor de serviços
de telecomunicações, a ANATEL editou a Resolução nº 632/2014, da qual se destaca os arts. 90 a 103. Há, portanto,
regulamentação vigente da ANATEL acerca das hipóteses em que permitida a suspensão do serviço de acesso
residencial à internet e a forma em que será feito o corte, o qual exige prévia notificação da inadimplência ao consumidor
(art. 3º, VI), seguida da suspensão parcial (“redução da velocidade contratada” - art. 92, III) - depois de transcorridos 15
(quinze) dias da ciência do débito (art. 90) – e da suspensão total - transcorridos mais 30 (trinta) dias (art. 93).” (d.n.)

Destacamos, ainda, voto do Ministro Gilmar Mendes, proferido quando do Julgamento da ADI
n. 5.572/PR, reiterando a competência exclusiva da União para legislar acerca de telecomunicações.

No mesmo sentido do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 5.572/PR,
colhamos a manifestação do então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Bastos: “O Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, no julgamento da ADI 3.322/DF, salientou que “a competência da União, tratando-se de um
serviço público federal, é privativa e exaustiva”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre competir
à União legislar de maneira privativa sobre telecomunicações. Com base nos preceitos constitucionais, o Congresso
Nacional editou a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), a qual dispôs sobre
organização dos serviços de telecomunicações e, nos arts. 8o e seguintes, criou a Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), como órgão regulador do sistema. No exercício de sua competência institucional, a
ANATEL aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Resolução
632, de 7 de março de 2014). (...) Ao impor a concessionárias de serviços de telecomunicações obrigatoriedade de
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apresentarem ao consumidor, na fatura mensal de cobrança por serviços de internet na modalidade pós-paga, gráficos que
informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados no mês, a lei estadual criou regra não prevista no
regulamento federal editado pela ANATEL, decorrente de competência legislativa da União. Impôs dever a
concessionárias, em invasão do campo constitucionalmente reservado ao ente central da federação. Não há espaço
para atuação legislativa estadual, por mais nobres e relevantes que sejam seus objetivos. (...)No mesmo sentido, há
numerosos julgados dessa Corte reconhecendo inconstitucionalidade de leis estaduais em temas relativos a
telecomunicações: ADI 3.558/RJ; medida cautelar na ADI 4.401/MG; ADI 3.846/PE; MC/ADI 3.533/DF.” (grifos nossos)

Também em conformidade com o voto do Eminente Ministro Gilmar Mendes e parecer do
Procurador Geral da República, o Advogado Geral da União, à época Fábio Medina Osório, asseverou a
inconstitucionalidade de norma que invade a competência privativa da União para legislar sobre os serviços de
telecomunicações. Vejamos:

(...)

(...)

Cumpre citar que em 10/06/2020, o Ministro Edson Fachin julgou procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.110, concluindo pela inconstitucionalidade da Lei de Antenas do Estado de São
Paulo (lei estadual 10.995/2001), EXATAMENTE ante a competência exclusiva da União para legislar sobre
telecomunicações. Eis a ementa do acórdão: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL
EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE
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REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a
dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher
interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria
(presumption against preemption) . 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar
direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os
efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule) , é
possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A
União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida,
atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio
da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de
interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption)
foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001
do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas
transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União . 7. Ação direta julgada
procedente” (grifos nossos)”.

Na mesma linha, em dezembro de 2020, a arguição de descumprimento de preceito
fundamental fora declarada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inc. VIII e do § 1º do art. 23 da Lei n.
6.060/2017 do Município de Americana/SP, fundado novamente na impossibilidade de outros Entes legislarem sobre
temas de interesse público União, cuja competência é privativa da União, principalmente quando há norma federal
expressa em sentido contrário (lei 13.116/2015).

III.6 - O ART. 12, DA LEI 13.116/2015 NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA DE OUTROS
ENTES PARA LEGISLAREM SOBRE DIREITO URBANÍSTICO, E NA CELEBRAÇÃO DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERANTE AS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Nobres Ministros, a PGR fundamenta em sua peça numa suposta invasão de competência pelo
art. 12 da Lei 13.116/2015 no que tange a competência de outros entes legislarem sobre questões urbanísticas, o
que não procede! E nesse sentido foi apontado pela PGR que o referido dispositivo afeta “à governança do licenciamento, à
ordenação do espaço urbano necessária ao compartilhamento de infraestruturas de telecomunicações (arts. 5º a 16 da lei),
à instalação das estações transmissoras de radiocomunicação (arts. 17 a 20 da lei) e, ainda, à proteção dos interesses e
serviços de interesse local, que são de titularidade municipal, conforme o art. 30, V, CF/88.”

Permissa venia Julgadores, como demonstrado exaustivamente o pano de fundo é a mera
revolta acerca da impossibilidade de cobrança de valores pelo o uso de espaços necessários a colocação de infraestruturas
aptas a validarem os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações. Não há qualquer afetação na gerência e
administração dos espaços urbanísticos! É importante esclarecer que, na prática e de fato, a governança do
licenciamento nunca deixou de ser efetivada pelos órgãos e/ou pelas concessionárias/empresas que exploram as rodovias
e demais espaços. Além disso, a organização do espaço continua sendo feita impreterivelmente pelos referidos entes, eis
que são os mesmos que apontam onde deve ser colocar a infraestrutura de suporte e a infraestrutura de telecomunicações.
E ademais, os referidos entes solicitam observâncias a inúmeros quesitos de segurança. Tanto é que as empresas
obrigatoriamente devem apresentar projetos técnicos e os mesmos obrigatoriamente devem ser aprovados pelos
entes. Inclusive, é obrigatória a formalização dos contratos junto aos referidos entes (Anexo 03 – Vide Exemplos de
contratos e projetos aprovados). Portanto, não há que se falar em qualquer invasão a competência dos demais entes
legislarem sobre direito urbanístico, isso porque o art. 12, da Lei 13.116/2021 em momento algum interviu ou vetou essa
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prerrogativa. Como demonstrado e escancarado no referido diploma questionado foi vedada apenas a cobrança pelo uso
do espaço.

A Lei nº 13.116 de 2015 e em especial o art. 12 do referido diploma, não vetaram qualquer
exercício de competência legislativa dos demais entes. Não há qualquer previsão neste sentido, ou mesmo menção.
Permissa venia, soa ainda mais absurdo, a fundamentação da PGR no sentido de que foi vetada e/ou obstada a
formalização de contratos administrativos pelos demais entes, o que supostamente violaria o art. 22, XXVII, c/c art. 24,
§2º, CF/1988). Não existe qualquer inconstitucionalidade neste tocante. Inclusive, porque conforme acima
ressalvado, vide Anexo 03, os contratos administrativos (em inúmeras localidades) sempre foram e continuaram
sendo celebrados normalmente.

Logo, a única diferença é que não obstante a necessária aprovação de projetos e celebração
de contratos, não poderá ocorrer cobrança (contraprestação) pelo uso do espaço.

III.7 - DA NECESSÁRIA COMPARAÇÃO COM O SETOR ENERGÉTICO. DA ISENÇÃO JÁ
INSTITUÍDA PARA AS CIAS. DE ENERGIA ELÉTRICA. DA ISONOMIA NECESSÁRIA. DAS
CIAS DE ENERGIA ELÉTRICA (EMPRESAS PRIVADAS).

Cumpre trazer à baila Exa., que o Decreto Federal 84.398, desde a década de 1980 previu a
autorização gratuita pela ocupação das faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a
prestação dos serviços públicos de energia elétrica. Veja o que dispõe os artigos 1º e 2º do citado Decreto:
“Art. 1º - A ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de
domínio público, e a travessia de hidrovias, rodovias, ferrovias, oleodutos e linhas de
transmissão de energia elétrica de outros concessionários, por linhas de transmissão,
subtransmissão e distribuição de energia elétrica de concessionários de serviços públicos de
energia elétrica, serão autorizadas pelo órgão público federal, estadual ou municipal ou
entidade competente, sob cuja jurisdição estiver a área a ser ocupada ou atravessada.
Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, será considerada entidade competente
a pessoa física ou jurídica que, em razão de concessão, autorização ou permissão, for titular
dos direitos relativos à via de transporte, auto ou linha a ser atravessada, ou a ter a respectiva
faixa de domínio ocupada.
Art. 2º - Atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos,
as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de
serviços públicos de energia elétrica. ”
Cumpre citar que a razão de ser do citado Decreto 84.398 é desonerar o serviço público de
energia elétrica, bem como incentivar a expansão e o acesso a este serviço que é essencial a coletividade. Desta forma,
pode ser considerada a aplicação por analogia destas disposições ao setor de telecomunicações, tendo em vista a
equiparada essencialidade dos serviços e o necessário incentivo à sua expansão de forma menos onerada aos
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consumidores. Vejam o que frisou a Ilustre doutrinadora Maria Silvia Di Pietro em sua obra :
“Também não é por outra razão que o Decreto federal nº 84.398, de 16-10-80, que dispõe
sobre a ocupação de faixas de domínio de rodovias e de terrenos de domínio público e a
travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linhas de transmissão, subtransmissão e
distribuição de energia elétrica, expressamente estabelece, em seu art. 2º, que "atendidas as
exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão
por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia
elétrica. É verdade que o Decreto só libera de ônus os concessionários de serviços de energia
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Di Pietro, Maria Sylvia Zanella Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria públicoprivada e outras formas / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 1 O. ed. - São Paulo: Atlas, 2015.
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elétrica; mas também é verdade que o decreto só cuida especificamente de estabelecer
normas sobre essa modalidade de utilização. É possível aplicar-se a mesma norma, por
analogia e até por respeito ao princípio da isonomia, para outras modalidades de
serviços públicos, com fundamento na regra de hermenêutica, segundo a qual "onde existe a
mesma razão deve aplicar-se a mesma disposição legal" (ubi eadem est ratio, eadem est jus
dispositio)”.
Alinhado com o entendimento da respeitável doutrinadora, veja Exa., o trecho da decisão
proferida pelo Ilustre Relator Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo do Tribunal Regional Federal, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5033315.23.2016.4.04.0000 ratificando a aplicabilidade do Decreto 84.398/1980 aos demais
serviços essenciais, corroborando todo exposto pela Autora ao longo da exordial:
“Verifico que, aparentemente, a exigência de retribuição pecuniária para a passagem de
tubulação destinada ao saneamento básico não se justifica, tendo em vista a essencialidade do
serviço prestado. Apesar de as rodovias serem destinadas ao tráfego de veículos, pessoas e
bicicletas, nada obsta que a faixa de domínio seja utilizada para o atendimento de outras
finalidades essenciais. Essa ampliação das possibilidades do uso dos bens públicos por
concessionários de serviços já foi objeto de decreto. O art. 2o do Decreto Federal n. 84.398/80
dispõe que, em relação à transmissão de energia elétrica, a ocupação das faixas de domínio
seria autorizada 'por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços
públicos de energia elétrica'. Sobre o assunto, DI PIETRO assevera que 'é verdade que o
Decreto só libera de ônus os concessionários de serviços de energia elétrica; mas
também é verdade que o decreto só cuida especificamente de estabelecer normas sobre
essa modalidade de utilização. É possível aplicar-se a mesma norma, por analogia e até
por respeito ao princípio da isonomia, para outras modalidades de serviços públicos'
(Em: Parcerias na Administração Pública, 6a ed., p. 402). Rafael SCHWIND complementa o
pensamento acima ao conclamar todos os envolvidos a pensar nos efeitos da cobrança. Isso
porque aquele que possui responsabilidade de pagar o encargo pelo uso da faixa de
domínio ou uso do subsolo repassará os custos para o consumidor final. Assim, 'a
instituição de uma receita marginal poderá eventualmente prejudicar a modicidade tarifária
concernente à prestação do serviço pelo concessionário que paga pelo compartilhamento de
uma infraestrutura - ainda que possibilidade uma redução do valor da tarifa cobrada do
detentor dessa infraestrutura' (Em: Remuneração do Concessionário, p. 589).”
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. BENS PÚBLICOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS.
EXPANSÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
PÚBLICAS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende pela ilegalidade da cobrança para o
uso de solo, subsolo ou espaço aéreo em face de concessionária de serviço público.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Nos termos do voto do Ministro Relator EROS GRAU
proferido no julgamento do RE 581.947/RO, DJe 27.8.2010, os bens patrimoniais afetados à
prestação de serviço público não podem ser onerados com encargos emergentes, ainda
que se refiram esses encargos à prestação de outro serviço igualmente público.
Precedentes: AgRg na AR 5.289/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
19.9.2014; REsp. 1.246.070/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.6.2012;
REsp. 802.428/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 25.5.2006. (...)” (STJ. AgRg no
Recurso Especial nº 1.191.778 - RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 26.10.2016) (grifou-se)
D. Ministros, a única diferença entre os setores (elétrico e de telecomunicações) está no fato de
que os serviços públicos de energia elétrica são monopolizados e prestados por empresas concessionárias, enquanto os
serviços de telecomunicações são prestados por empresas em regime de autorização e concessão. No entanto, existem
empresas privadas no setor elétrico, que já detém o monopólio, e que são privilegiadas com o direito de passagem sem
ônus.

Ora julgador, neste prisma, as empresas prestadoras dos serviços de energia elétrica também
estariam tirando vantagem, permissa venia, da prestação de serviços essenciais. E mais, da mesma forma as
concessionárias, DER e DNIT também poderiam cobrar de tais empresas pelo uso do espaço público. O que não ocorre e
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não ocorrerá. Abaixo será inclusive colacionas alguns cases do STF em face da tentativa de municípios cobrarem pelo
direito de passagem de algumas empresas que exploram os serviços de energia elétrica. Portanto, a lógica é a mesma.
Em sendo o serviço de telecomunicações considerado um serviço essencial, não há dúvidas de que tal serviço,
assim como o serviço de energia, não pode ser onerado com o direito de passagem em logradouros públicos.
Justamente porque se reverte em benesse de toda a sociedade.

Inevitavelmente, com o fim da gratuidade do direito de passagem nas estradas e rodovias em
prol das empresas de telecomunicações, todo o custo da operação será repassado para o consumidor e demais integrantes
da cadeia. Percebam os efeitos nefastos que seriam causados na economia. E esse efeito não está restrito apenas
aos consumidores, mas a todo o setor! Todos os envolvidos diretamente com a prestação dos serviços de
telecomunicações serão afetados. D. Ministros, afastar a gratuidade do direito de passagem de um serviço com status de
serviço público, consagrado a tanto tempo, irá causar uma ruptura no sistema econômico.

E caso seja revogada a gratuidade para as prestadoras (empresas privadas) do setor de
telecomunicações, o mesmo questionamento será erguido para as empresas privadas que exploram os serviços de energia
elétrica, instaurando-se o caos e insegurança jurídica.

III.8 - INCENTIVO E PROTEÇÃO AS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS PRESTADORAS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Nobres Desembargadores, para demonstrar os impactos negativos da declaração de
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116/2015 causarão às Associadas da ABRINT, é salutar contextualizar o
cenário em que estas se inserem. Ab initio, vale dizer que os Associados da ABRINT são prestadores de serviços de
comunicação multimídia e de serviço de conexão à internet de micro, pequeno e médio porte e que, como predito,
encontram-se vulnerados em face dos nefastos efeitos da pandemia de Sars-Cov-2 (COVID-19).

Como consabido, as empresas de micro, pequeno e médio porte gozam de proteção
constitucional, pois, para que haja concretização do princípio da isonomia, precisam receber uma atenção diferenciada,
em relação ao tratamento dado às grandes empresas nacionais e as multinacionais que exercem atividade econômica no
Brasil, mormente, porque representam importante papel na economia do país, na circulação de bens e riquezas, geração
de empregos, rendas e arrecadações.

Por oportuno, cita-se as disposições contidas na CRFB/88 (art. 47, 94, 146, e 179), nas quais
são dispensados alguns benefícios aos micro, pequenos e médios empreendimentos, justamente para se alcançar um
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tratamento isonômico entre estas e as grandes empresas ( ). E além da proteção constitucional conferida às micro,
pequenas e médias empresas, em sintonia com a Carta Magna, a Agência Nacional de Telecomunicações, delegatária do
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“Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de
quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o empréstimo
tenha sido concedido: I - aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos no período de 28 de fevereiro de 1986 a 28 de
fevereiro de 1987; II - ao mini, pequenos e médios produtores rurais no período de 28 de fevereiro de 1986 a 31 de dezembro de 1987,
desde que relativos a crédito rural. § 1º Consideram-se, para efeito deste artigo, microempresas as pessoas jurídicas e as firmas
individuais com receitas anuais de até dez mil Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas empresas as pessoas jurídicas e as firmas
individuais com receita anual de até vinte e cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional.”
“Art. 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da Constituição”.
“Art. 146. (omissis) d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte,
inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e
13, e da contribuição a que se refere o art. 239.”
“Art.179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”
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poder normativo regulatório conferido pela União, também determina, em suas resoluções e orientações, menores
encargos às denominadas Prestadoras de Pequeno Porte (grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a
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5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo em que atua) . Nesse sentido, todas as Associadas da ABRINT se
enquadram como Prestadoras de Pequeno Porte e, em razão disso e do interesse público que envolve os serviços de
telecomunicações, notadamente a necessária inclusão digital e universalização do acesso aos serviços de conexão à
internet, estes prestadores devem receber tratamentos especiais. Sob o escopo do viés de proteção as micro e
pequenas empresas, a constitucionalidade do art. 12 da Lei 13.116/2015 também deve imperar.
III.9 – DA INTELIGÊNCIA DO TEXTO LEGAL (ART. 12, LEI 13.116/2015). DIREITO DAS
CONCESSIONÁRIAS QUE

EXPLORAM

AS ESTRADAS E RODOVIAS OBTEREM

REMUNERAÇÃO RELATIVA AO TRANSPORTE. DA NÃO VIOLAÇÃO AOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS JUNTO AS CONCESSIONÁRIAS QUE EXPLORAM RODOVIAS.

Vale explicar a completa inteligência do art. 12, da referida Lei questionada. Isso porque, o
legislador, ao nosso ver, foi muito sábio ao prever no referido dispositivo a preservação ao ato jurídico perfeito, e a
preservação aos contratos de concessão formalizados junto as concessionárias que exploram estradas e rodovias. O
disposto no art. 12 da Lei 13.116 manteve a cobrança pelas Concessionárias, do direito a explorarem receitas decorrentes
do uso de espaços pelas operadoras de telecomunicações, pois, quando da participação dos certames tais empresas
levaram em consideração tais receitas extras (adicionais) decorrentes da concessão para exploração das estradas e
rodovias. Mas, inteligentemente a referida Lei vetou após findo os prazos de concessão ou quando da renovação dos
contratos de concessão, tais cobranças pelo uso dos espaços públicos pelas empresas de telecomunicações.

Nobre Ministros, há exatos quase 06 (seis) anos a norma está em vigor e produzindo efeitos
amplamente coletivos e benéficos, justamente porque os serviços de telecomunicações são serviços essenciais e possuem
status de serviços públicos, como já solidificado pelo STF, em decisão de relatoria da Min. Rosa Werber (ADI 5.569/MT),
soando completamente estranho a alegação da PGR apenas quando os contratos de concessão das empresas que
exploram as estradas e rodovias começaram a vencer e necessitaram ser renovados. Ora, desde 2015 os Estados e
demais entes não podem cobrar pelo espaço, e apenas depois que os contratos de concessão começaram a vencer é que
a PGR ingressou com a presente ADI. Há praticamente 06 (seis) anos os preços pagos a título de pedágio continuam
sendo praticados mesmo já com a isenção do art. 12, Lei 13.116/2015, sem qualquer interferência. O preço pago a
título de pedágio é a remuneração efetiva pelo direito de explorar o serviço de transporte, sendo que os valores cobrados a
título de espaço nunca foram revertidos para reduzir a modicidade da tarifa cobrada para passagem nas rodovias. Além do
mais, como já dito, sendo feito novos certames licitatórios, diante da necessidade de renovação dos contratos, o pleito
licitatório já deverá levar em conta a ausência dessa receita extra cobrada de forma abusiva das empresas de
telecomunicações, assim como já ocorre perante as empresas de energia elétrica. E vale dizer Julgadores, que é tão
pífio o discurso no sentido de que tal receita extra seria utilizada para subsidiar tarifa daqueles que trafegarem nas referidas
rodovias, permissa venia, que antes da Lei das Antenas, devido o alto valor cobrado para a ocupação, tal utilização era
completamente inviabilizada (altos custos) já que a empresa de telecomunicações arcava com toda a construção de sua
rede e com altos valores pelo direito de passagem. Ou seja, essa receita na prática nunca foi revertida para subsidiar
outra atividade (transporte). Não passando a argumentação de subsidio em desfavor dos usuários das rodovias de uma
mera desculpa contra a efetiva política pública.

Desmistificando tal argumentação de que o setor de telecomunicações, diante da isenção do
art. 12, da Lei 13.116, veja Julgadores, que no próprio site da ABCR – Associação das Concessionárias de Rodovias,
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Art. 4º, XV, da Resolução n. 600/2012.
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também presente neste processo, que os valores relativos as tarifas em rodovias de concessionárias pós 2015 possuem
valores semelhantes aqueles cobrados de concessionárias que formalizaram contratos pré 2015. Ou seja, nunca houve
impacto da isenção prevista no art. 12, da Lei 13.116 em face dos valores cobrados relativos a tarifas dos usuários de
rodovias. Inexiste modicidade tarifária custeada por cobrança do direito de passagem.

A título de exemplo vejamos as informações sobre a ECO 135, em Minas Gerais, que possui
contrato de concessão formalizado pós lei das antenas (ano de 2018), e cujo valor de pedágio para o veículo categoria 1,
dois eixos, ou seja, automóvel, caminhonete e furgão, o valor do pedágio, por trecho, equivale a R$7,20 (sete reais e vinte
centavos) (Anexo 06):
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Vejamos abaixo agora as informações de outra Rodovia, no próprio Estado de Minas Gerais,
cujo contrato de concessão foi formalizado antes da Lei das Antenas, a saber ECO 050, perceba que guardadas as devidas
proporções, os valores cobrados pela ECO 050 são praticamente idênticos aos valores cobrados pela ECO 135, o que
desnatura a argumentação de que existe modicidade tarifária custeada pelas prestadoras dos serviços de
telecomunicações, pelo contrário, os valores de tarifas nunca levaram em conta as receitas extras obtidas pelas
concessionárias em face das cobranças abruptas impostas diante das empresas de telecomunicações, confira abaixo
comparativo:

Cabe ainda dizer Julgadores, que a cidade de Campo Alegre/MG, acima informada, possui
população de 11.748 pessoas segundo o último senso do IBGE, e lado outro, a cidade de Curvelo/MG possui população
estimada em 80.616 pessoas. Portanto, veja que o fluxo provável de veículos em Curvelo/MG é maior, no entanto, os
valores de tarifas cobrados são quase idênticos, inexistindo repasse de tarifas maiores nas localidades cujos os contratos
de concessão foram assinados pós lei das antenas.
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A PGR busca, em verdade, permissa venia, privilegiar a gama de empresas
concessionárias que exploram as estradas e rodovias, eis que as mesmas, quando das renovações dos contratos
ou novas licitações, pós 2015, não podem fazer tal cobrança por disposição expressa da Lei de Antenas. Mas,
conforme veremos abaixo, tais cobranças, mesmo antes da Lei das Antenas já era considerada indevida por essa Corte.

Excelências, não obstante os valores de renda extra recebidos pelas concessionárias, quando
as mesmas cobram pelo direito de uso do espaço, nunca houve qualquer redução dos valores de tarifas endereçadas aos
usuários dos serviços de transporte. Além do mais, é surreal acreditar em prováveis contratos onerosos a redução do valor
das tarifas. Caso assim o fosse os valores pagos pela concessão seriam ainda mais astronômicos, diante do fator
incerteza.

Permissa venia, soa sim absurdo e um desserviço para todo o Brasil privilegiar com receitas
extras, sem qualquer motivo, concessionárias (empresas privadas) que exploram os serviços de transporte, e que já
recebem altas quantias por tal exploração delimitada (estradas e rodovias. Logo, sob o pano de fundo de lesão as
prerrogativas do Estado e Municípios (supostas inconstitucionalidades), a PGR visa é privilegiar empresas
privadas (concessionárias), aumentando a renda extra das mesmas, sem, contudo, reverter nenhum centavo a
coletividade, e o pior, interferindo diretamente no setor de telecomunicações e no seu ecossistema ativo, isso,
além de majorar significativamente os custos decorrentes das construções de rede de telecomunicações e majorar
os demais serviços que dependem dos serviços de telecomunicações (leia-se, outros serviços que dependem da
infraestrutura, como por exemplo Netflix, Disney Channel, Amazon Prime, e dentre outros inúmeros e inúmeros
serviços prestados nesta cadeia). O que sem sombra de dúvidas macula o coletivo, afeta o razoável e ofende a
política pública!

E também não há que se falar em qualquer vedação a estipulação de receitas em contratos
administrativos perante concessionárias que exploram as rodovias, já que a atividade de exploração concedida para essas
empresas concessionárias é a do transporte, sendo que para tanto podem as mesmas cobrar tarifa para o uso das
infraestruturas de transporte. É notória a tentativa da PGR de induzir a erro os nobres Julgadores. Isso porque, o que
ocorria anteriormente era uma previsão da possibilidade de exploração pelas concessionárias de uma receita extra ao
compelir as empresas de telecomunicações a arcarem com abruptos valores pelo uso do espaço. Mas, pela inteligência do
art. 12 da referida Lei, que tem como escopo a adoção de política pública coletiva, foi vetada essa renda extra sem previsão
tributária alguma, após a edição da lei, preservando os editais e contratos administrativos que previam tal receita a mais,
anteriormente a publicação da lei. Não há qualquer inconstitucionalidade diante do fato das empresas de
telecomunicações (em regime privado) serem beneficiadas, assim como as empresas que prestam os serviços de
energia elétrica, ambos nichos essenciais para a coletividade. Especialmente porque esse benefício culmina
diretamente com disseminação de serviços essenciais, inclusão digital, e contribui diretamente para reduzir os custos de
inúmeros serviços, como dito acima. Logo, o que ficou obstado pela Lei nº 13.116 de 2015 é a cobrança pelo direito de
passagem de empresas que prestam serviços também essenciais (valor extra e sem qualquer contraprestação - já que
todas as obras e alterações são feitas pelas prestadoras que buscam a passagem nas estradas e rodovias), quedando-se
preservada a celebração de contratos administrativos para que os entes formalizem as concessões e rendas decorrentes
da própria concessão do serviço de transporte. Não existe concessão para cobrança do direito de passagem!

Ministros, por derradeiro, seria completamente ilógico onerar um serviço com status de
serviços públicos (telecomunicações) sob a suposta prerrogativa de beneficiar outro serviço (transporte). Vejamos
julgado do TRF4 citando as jurisprudências consolidadas do STJ, em caso de conflito de uso de espaço público
para colocação de infraestrutura por outro prestador também de serviços essenciais: “(...) Nos termos da
jurisprudência do STJ, os bens patrimoniais afetados à prestação de serviço público não podem ser onerados com
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encargos emergentes, ainda que se refiram à prestação de outro serviço igualmente público; O prestador de serviço público
concedido não deve submeter-se ao pagamento de quaisquer valores retributivos em razão do uso das chamadas faixas de
domínio rodoviário. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para
tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução
do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas
de utilidade pública; Se o interesse público justifica a previsão e obtenção de receita secundária pela concessionária, com o
intuito de obter tarifa módica, ele próprio deixa de justificar essa cobrança quando no outro polo da relação também há a
presença de executor de serviço público. Com efeito, não seria lógico que, para obter tarifa módica na prestação de
um dos serviços públicos, fosse autorizada a cobrança direcionada ao prestador de outro serviço, e que
acarretaria, em última análise, a oneração deste ao destinatário final; . Tratando-se de serviço público de natureza
essencial, não existe razão para a cobrança pela utilização do subsolo da faixa de domínio de rodovia, sobretudo
por inexistir intuito lucrativo (ao contrário, o uso do subsolo visa a garantir a prestação de serviço público
essencial), o que afasta, por si só, qualquer alegação de previsão contratual da exigência, porquanto contrária ao
interesse público e aos ditames da Constituição Federal; Inaplicabilidade do artigo 11 da Lei nº 8.987/1995.” (TRF4,
AC 5018502-45.2013.404.7000, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos
em 02/09/2016).

Se as estradas e rodovias físicas são essenciais para interligar localidades (cidades e
estados, p. ex), as redes de telecomunicações, da mesma forma, são amplamente essenciais para interligar os
usuários desses serviços em todo o Brasil e para fora do Brasil, ainda mais em momentos de pandemia pelo
Covid19. Cabendo salientar que as redes de telecomunicações também são “estradas” amplamente utilizadas
pelos usuários, porém, durante 24 horas do dia, e por muito mais pessoas (físicas ou jurídicas) de forma
simultânea e ininterrupta. Se houvesse a possibilidade de colocar hoje em uma balança, de um lado os serviços
essenciais de estradas e rodovias e de outro lado os serviços essenciais de telecomunicações, não tenham
dúvidas de que lado que se encontra os serviços de telecomunicações possuirá um peso de essencialidade maior.
Eis o motivo da política pública (Leia-se: Lei Geral de Antenas, art. 12) incentivar a construção de redes de
telecomunicações de alta performance (fibra óptica) em todo o Brasil, especialmente em locais mais afastados dos
grandes centros urbanos. O tráfego das estradas de telecomunicações são muito maiores do que o tráfego de
veículos nas estradas.

III.10 - INÚMEROS JULGAMENTOS JÁ REALIZADOS NO MESMO SENTIDO. IMPACTO EM
FACE DA CONSOLIDAÇÃO DA “LEI DAS ANTENAS” PERANTE O JUDICIÁRIO.

Conforme demonstrado, a presente discussão não é recente, já tendo sido exaustivamente
debatida tanto pelos Tribunais Estaduais, bem como pelos Tribunais Superiores, antes mesmo da promulgação da Lei
13.116/2015, sendo certo que o disposto no artigo 12 é também um mero reflexo da pacificação do entendimento dos
Tribunais pátrios visando o desenvolvimento do setor das telecomunicações. Cumpre citar que antes mesmo da
promulgação da Lei 13.116/2015, os tribunais já debateram acerca do tema da cobrança de valores para o uso das faixas
de domínio, já tendo sido declarado por diversas vezes que tais cobranças são inconstitucionais, seja diante de empresas
de telecomunicações ou diante de Cias de Energia Elétrica.

Veja exemplos dos julgamentos anteriores a Lei:
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PROCESSO Nº

MINISTRO (A)

PARTES

JULGAMENTO

AI 650.148-MG

Min. Marco Aurélio

Município de Caxambu e Outros x CEMIG

26/08/2010

RE 494.163

Min. Ellen Gracie

TELCOMP x Município do Rio de Janeiro

22/02/2011

AI 745.718-SP

Min. Cármen Lúcia

Município de Osasco x ENGEREDE Redes Multimídia

14/04/2011

AI 656.144-RS

Min. Celso de Mello

Brasil Telecom S/A x Município de Três Coroas

30/08/2011

AI 753.936-RS

Min. Dias Toffoli

Brasil Telecom S/A x Município de Igrejinha

16/11/2012

AC 3.261-DF

Min. Rosa Werber

Claro S.A. x DAER/RS

27/02/2013

RE 811.620/MG

Min. Ricardo Lewandowski

Telemar Norte Leste S/A x DER/MG

30/04/2015

RE 581.947/RO

Min. Eros Grau

Município De Ji-Paraná x Centrais Elétricas de Rondônia

20/08/2014

RESP 1.246.070/SP

Min. Mauro Campbell

Telefônica Brasil S.A x DER/SP

26/09/2012

RESP 802.428/SP

Min. Francisco Falcão

Município de São Paulo x Eletropaulo Metropolitana

01/08/2006

AI RMS 41.885/MG

Min. Benedito Gonçalves

Algar Telecom S/A x Estado de Minas Gerais

04/08/2014

RESP 1378498

Min. Mauro Campbell

Rio Grande Energia S/A x DER

24/10/2013

AI nº 709.723

Min. Cármen Lúcia

NET São Paulo LTDA x Município de São Paulo

30/11/2010

Resta claro que o entendimento deste Egrégio Tribunal, bem como o Superior Tribunal de
Justiça, mesmo antes da proibição taxativa prevista na Lei de Antenas, já haviam declarado a inconstitucionalidade das
cobranças a título de uso e ocupação das faixas de domínio pelas empresas que exploram os serviços de energia elétrica,
tendo inclusive sido alvo de debate em sede de Repercussão Geral (TEMA 261), quando sedimentou-se o entendimento no
sentido da impossibilidade de cobrança relativo às faixas de domínio quando a utilização reverta-se à sociedade.
Vejamos o RE 581947, Relator Ministro Eros Grau, 27/08/2010, Repercussão Geral: “(...)1. Às
empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é
atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem
como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade
pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens
de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é
a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o
próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do
domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que
respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de
serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de
indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e
instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso
extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do
Município de Ji-Paraná. (...)”

A Abrint, neste ato, ainda colaciona inúmeras decisões dos Tribunais Pátrios, já
reconhecendo a aplicabilidade do artigo 12 da Lei 13.116/2015, tendo em vista a impossibilidade de órgãos, autarquias e
concessionárias onerarem a prestação de serviços essenciais, como é o caso dos serviços de telecomunicações (Anexo
01).

Desta forma, flagrante é a relevância da discussão atinente à vedação da cobrança pelo direito
de passagem da infraestrutura de rede de telecomunicações, 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
(Covid19), e principalmente quando os Serviços de Telecomunicações e Internet estão possibilitando a mantença de
atividades remotas e todos os segmentos.
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Corroborando, cumpre citar que em recente decisão proferida em 25/11/2019, nos autos no
Recurso Extraordinário nº 1.238.187/RS, o Ilustre Min. Roberto Barroso reafirmou o entendimento desta Suprema Corte,
totalmente alinhado ao que aduz a Lei Federal 13.116/2015: “(...) Nos casos em que se faz necessária à instrumentalização
ou à ampliação de serviços públicos concedidos a entidades privadas, o STF tem afastado a cobrança pela utilização de
faixa de domínio público adjacente a rodovias e estradas federais, estaduais ou municipais. II. O STJ firmou
entendimento no sentido de que a cobrança em face de concessionária de serviços público pelo uso de solo,
subsolo ou espaço aéreo é ilegítima porque a utilização reverte em favor da sociedade, razão pela qual não cabe a
fixação de preço público, e porque a natureza do valor cobrado não é taxa, pois não há serviço público prestado ou
poder de polícia exercido. III. Não há qualquer restrição no texto da Lei nº 13.116/15 à concessão da gratuidade quanto
aos bens públicos situados em áreas rurais.(...).”

No citado Acórdão, o Ilustre Relator considerou acertado o entendimento do Tribunal do Rio
Grande do Sul em benesse de empresa privada que presta serviços essenciais, a saber a empresa VOGUEL
SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, e afirmou que o caráter gratuito do direito de
passagem observa o interesse público tendo em vista o objetivo de fomentar e promover os investimentos na área
de telecomunicações (art. 2º, Lei n. 13.116/15), de modo a atender à crescente demanda por esses serviços, que
ainda não são desenvolvidos de modo satisfatório no Brasil. Ressaltou ainda que se o objetivo é permitir a
expansão da estrutura de telecomunicação, desburocratizando e reduzindo os custos do setor, não pode ser
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presumido ônus ao empreender quanto este não está categoricamente previsto em lei ( ).

Ante o exposto, não há que se falar em razões que ensejem a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei Federal 13.116/2015, tendo em vista o consolidado entendimento dos Tribunais
Pátrios, no que tange a gratuidade pelo direito de passagem, especialmente desta Suprema Corte.
III.11 - RESOLUÇÃO EXPEDIDA PELO DNIT. - PARECERES DO MPF E NOTAS DO MCTIC.
IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIR TAXA, PREÇO PÚBLICO OU INDENIZAÇÃO.

Eméritos Julgadores, é 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 – DNIT, 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 (Anexo 02). Ou seja Exa., a Autarquia Federal já reconheceu em Resolução expedida ao
final de 2020 que o uso da faixa de domínio deverá ser sempre SEM ÔNUS às prestadoras dos serviços de
telecomunicações, corroborando o disposto no artigo 12 da Lei 13.116/2015.
Não obstante isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
que foi o órgão federal que fomentou a edição da Lei das Antenas (Lei 13.116/2015), reiterou a assertividade do disposto
no artigo 12 da Lei 13.116/2015, reiterando que o direito de passagem perante as faixas de domínio não pode ser onerado
com contraprestações pecuniárias, inclusive ante da impossibilidade de ser instituída taxa, preço público ou
indenização pelo direito de passagem, logo, tal cobrança seria inconstitucional no entendimento desta Corte
(Anexo 04):
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região - Origem: Rio Grande do Sul nº 5026684.69.2017.4.04.7100.
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Reforçando o dito acima acerca da ilegalidade da cobrança e a constitucionalidade do art. 12,
Lei 13.116, vejamos jurisprudência desta Corte: “(...) 2. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado
por concessionária de serviço público de telefonia contra ato do Secretário Municipal da Fazenda do Município de Porto
Alegre/RS, em razão da exigência, nos termos do art. 4º da Lei Municipal 8.712/2001, de pagamento de remuneração
mensal pelo uso das vias públicas para instalação de seus equipamentos de telecomunicações.3. O Tribunal a quo
posicionou-se na compreensão de que a discutida remuneração é destituída da natureza jurídica de taxa, uma vez que não
há, por parte do Município, o exercício do poder de polícia, nem a prestação de quaisquer serviços públicos.
Concluiu, por outro lado, que, em se tratando "de remuneração pelo uso da propriedade de bens públicos, como é o
caso, fica evidente tratar-se de preço público" (fl. 572). 4. Ocorre que, contrariamente ao que decidiu a Corte de origem,
tampouco se cogita natureza jurídica de preço público, pois a cobrança deste derivaria de serviço de caráter comercial ou
industrial prestado pela Administração. Hipótese que não se vislumbra no presente caso, que trata tão-somente de
utilização das vias públicas para a prestação de serviço em favor da Coletividade, qual seja a telefonia. Precedentes
do STJ. 5. Evidente, portanto, a ilegitimidade da cobrança da remuneração prevista na Lei 8.712/2001 do Município de
Porto Alegre/RS, por carecer de natureza jurídica de taxa ou de preço público. 6. Recurso Especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ. REsp 897296/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009)
E vejamos que ditou a NOTA TÉCNICA N º 6861/2019/SEI-MCTIC (Anexo 04):
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No mesmo sentido Julgadores, o Ministério Público Federal recentemente expediu dois
pareces reiterando que a Lei 13.116/2015 foi uma política pública estabelecida em caráter geral, devendo ser observada
sem distinção (Anexo 05).

IV - PEDIDOS

Ante os fundamentos e argumentos acima, e buscando o categórico império do direito, a Abrint
roga a essa justa Corte Suprema que declare a constitucionalidade do art. 12 da Lei 13.116 de 2015, eis que tal norma é
uma política pública essencial para o desenvolvimento dos serviços de telecomunicações em todo o Brasil, sendo
necessária para a continuidade do ecossistema que envolve prestadores dos serviços de telecomunicações, prestadores de
serviços de conexão a internet, e demais prestadores que usam destes serviços para existir.

Termos em que, pede deferimento.
De Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2021.

ALAN SILVA FARIA
alan@silvavitor.com.br
OAB/MG 114.007
OAB/SP 362.582
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ROL DE ANEXOS:
Anexo 01 – Decisões já considerando o art. 12 da Lei 13.116/2015
EMPRESA
Max wifi
Microtell
Luquini e baioco
Certto
Life
Life
Telcomp
Alt
Lizitec

PARTE CONTRÁRIA
DER/MG
DNIT
DER/PR
Ecocataratas
Entrevias
DER/SP
Município São Caetano do Sul/SP
DNIT
DEINFRA

TRIBUNAL
TJMG
TRF1
TJPR
TJPR
TJSP
TJSP
TJSP
TRF4
TJSC

HIPERLINK
Maxwifi x DEER - Decisão
Microtell x DNIT - Sentença
Luquini x DER/PR - Decisão
Certto x Ecocataratas - Decisão
Life x Entrevias - Sentença
Life x DER - Acórdão
Telcomp x Município de SP
ALT x DNIT - Sentença
Lizitec x Estado de Santa Catarina - Decisão

Anexo 02 – Resolução DNIT
Anexo 03 – Exemplos de Projetos e Contratos formalizados junto ao DER, DNIT e Concessionárias
Anexo 04 – Pareceres do MCTIC
Anexo 05 – Pareceres do MPF
Anexo 06 – Prints site ABCR
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