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DESPACHO/DECISÃO
1. A autora pretende, em sede de tutela provisória de
urgência, que: seja suspensa qualquer cobrança que tenha por objeto
ocupação de faixa de domínio do DNIT, sem que haja suspensão ou
impedimento à realização de qualquer obra que esteja com projetos
devidamente aprovados; seja suspensa qualquer tentativa do réu de
paralisar as obras, multar, cobrar ou autuar a autora, bem como qualquer
ação ou medida executiva, restritiva ou de cobrança porventura já
iniciada; seja o réu impedido de condicionar a formalização de relação
contratual de “uso e ocupação da faixa de domínio” perante a autora,
bem como quaisquer cobranças, quando realizado apenas o
"compartilhamento de infraestruturas” já pré-existentes na faixa de
domínio; seja o réu impedido de não analisar os pedidos de uso efetivo
da faixa de domínio, sendo respeitados os prazos para análises de
projetos quando necessária a efetiva colocação de infraestrutura de
suporte própria da autora na faixa de domínio.
Narrou ser empresa prestadora de serviços de
telecomunicações, autorizada pela ANATEL, necessitando da utilização
de dois institutos previstos na Lei de Antenas - nº 13.116/2015, quais
sejam: “uso e ocupação de faixa de domínio” e “compartilhamento de
infraestrutura”. Relatou que, quanto ao primeiro, cumpre a ela procurar
o DNIT para utilização das faixas de domínio do órgão, com expedição
de autorização para uso e ocupação, visando, principalmente, a
realização de obras necessárias para edificação de alguma infraestrutura
(postes, dutos subterrâneos etc), que dará suporte à colocação de cabos
ópticos, cabos, fios e conexões, tudo com o escopo de interligar as redes
de telecomunicações. Apontou necessitar sempre da utilização das
faixas de domínio, além de posterior ocupação e prestação de
serviços. Alegou que, no entanto, tem sido surpreendida pela cobrança
da contratação da ocupação/utilização dessas faixas, mesmo a Lei de
Antenas prevendo a gratuidade, não sendo ela cabível (arts. 1º e 2º).
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Destacou que, por vezes, precisa requerer, perante a
COPEL, o compartilhamento de infraestrutura, cujo objetivo é a fixação
dos cabos óticos da autora nos pontos de fixação disponíveis na
infraestrutura de suporte (postes) da própria COPEL. Indicou, que,
nestes casos, quem realiza a efetiva ocupação das faixas de domínio do
DNIT é a Copel, pois é ela que detém a estrutura. Mencionou que
apenas o compartilhamento de infraestrutura não exprime a necessidade
de contratação do uso e ocupação das faixas de domínio administradas
pelo DNIT, mas tem sido compelida pelo réu para tanto, com cobrança
do valor anual. Disse, então, que as cobranças têm surgido tanto nos
casos de uso efetivo das faixas de domínio como nas hipóteses em que a
autora somente se utiliza dos pontos de fixação existentes na
infraestrutura da COPEL.
Mencionou também o art. 12 da Lei nº 13.116/2015 para
sustentar a gratuidade do uso e ocupação da faixa de domínio.
Acrescentou que o DNIT editou a Súmula 1/DNIT/DIR prevendo que a
desoneração prevista no art. 12 da lei atinge exclusicamente a zona
urbana.
Foi determinada a prévia citação do réu (evento 3).
A autora pagou as custas iniciais no evento 7.
No evento 10, a autora reiterou o pedido de tutela
antecipada, enfatizando a urgência.
Os autos vieram conclusos para decisão.
Relatei. Decido.
2. Considerando que os prazos processuais estão suspensos
até o dia 30.04.2020 em razão da pandemia COVID-19, o réu poderá
contestar até maio (evento 4), o que é um tempo demasiadamente longo
para a autora esperar a análise do seu pedido de urgência.
Assim, passo a apreciar o pedido de tutela neste momento,
antes da apresentação de contestação pelo réu.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, necessária a
existência de elementos que evidenciem a) a probabilidade do direito e
b) o perigo de dano (na tutela provisória de urgência antecipada) ou o
risco ao resultado útil do processo (na tutela provisória de urgência
cautelar).
A autora constitui-se em prestadora de serviços de
telecomunicações, necessitando, muitas vezes, de autorização do DNIT
para uso e ocupação de faixas de domínio com a finalidade de realizar
obras necessárias para edificação de alguma infraestrutura (postes, dutos
subterrâneos etc) que dará suporte à colocação de cabos ópticos (fibra),
cabos, fios e conexões, interligando as redes de telecomunicações.
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Alega a parte autora que o art. 12 da Lei de Antenas isenta
o interessado do pagamento por esta utilização. Veja-se o que prevê o
dispositivo:
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.
§ 1º O disposto no caput não abrange os custos necessários à
instalação, à operação, à manutenção e à remoção da infraestrutura
e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela entidade
interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de
eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa.
§ 2º O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores
sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

No entanto, o DNIT interpretou esta norma de forma
particular, adotando o entendimento explicitado na Súmula
01/CNIT/DIR:
A desoneração prevista no art. 12 DA LEI 13.116/2015 (Lei geral das
antenas) em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor
de telecomunicações atinge exclusivamente a zona urbana.

Por este motivo, o réu vem cobrando a empresa autora pela
utilização das faixas de domínio em região rural. No entanto, não se
vislumbra um motivo específico para o DNIT ter previsto esta
diferenciação entre a zona rural e a urbana, até porque a previsão legal
veio justamente no sentido de assegurar um amplo acesso aos serviços
de telecomunicações.
Note-se que, se realmente existisse esta vontade do
legislador, em manter a gratuidade quando da utilização de faixas de
domínio apenas em zonas urbanas, tal previsão deveria ter constado na
lei, o que não aconteceu.
Sendo assim, incabível a cobrança efetuada pelo DNIT
contra a empresa autora.
Neste sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
COBRANÇA
PELO
USO
DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO
CONTRATO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
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data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O reconhecimento de repercussão geral, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, em regra, não impõe o sobrestamento do trâmite
dos recursos nesta Corte. Questão de Ordem nos REsps
1.289.609/DF e 1.495.146/MG (1ª Seção, julg. 10.09.2014 e
13.05.2015, respectivamente).
III - Esta Corte possui entendimento consolidado, segundo o qual
entes da federação não podem cobrar retribuição pecuniária pela
utilização de vias públicas, inclusive solo, subsolo e espaço aéreo
para a instalação de equipamentos destinados à prestação de serviço
público, ressalvada a hipótese em que é autorizada às
concessionárias cobrar das concessionárias de serviço público pelo
uso da faixa de domínio para passagem subterrânea de cabos e dutos,
nos termos do art. 11 da Lei 8.987/95, desde que previsto no contrato
de concessão respectivo.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1677414/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
20/02/2018, destaquei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM
DE USO COMUM DO POVO. USO ESPECIAL. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A cobrança 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. Precedentes. 2.
Reforma da sentença.
(TRF4, AC 5029031-71.2014.4.04.7200,
QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 30/05/2018)

A autora pretende também compartilhar pontos de fixação
em postes da COPEL (compartilhamento de infraestruturas préexistentes), pedindo que não tenha que formalizar o contrato de uso e
ocupação da faixa de domínio perante o DNIT .
A COPEL e a autora já inclusive celebraram contrato de
compartilhamento, conforme pode ser visto no documento OUT9, do
evento 1:
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Ou seja, a autora apenas vai se utilizar de estrutura já
existente, que será compartilhada, já havendo uso e ocupação, não sendo
necessária a elaboração de nova autorização para tanto, só que agora em
seu nome.
3. Em razão do exposto, defiro o pedido de tutela
provisória de urgência para que o DNIT se abstenha de: (i) cobrar pela
ocupação, pela autora, de faixas de domínio; (ii) suspender ou impedir
a realização de obras, com projetos aprovados; (iii) paralisar as obras,
multar, cobrar ou autuar a autora, bem como promover qualquer ação ou
medida executiva, restritiva ou de cobrança porventura já iniciada; (iv)
condicionar a formalização de relação contratual de “uso e ocupação da
faixa de domínio” quando realizado apenas o "compartilhamento de
infraestruturas” já pré-existentes na faixa de domínio; (v) deixar de
analisar os pedidos de uso efetivo da faixa de domínio, devendo
respeitar os prazos para análises de projetos quando necessária a efetiva
colocação de infraestrutura de suporte própria da autora na faixa de
domínio.
Intimem-se as partes acerca desta decisão, com urgência.
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4. Aguarde-se a apresentação de contestação ou o decurso
de prazo.
5. Intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 15
(quinze) dias.
6. Após, voltem conclusos para saneamento, ocasião em
que deliberarei acerca dos pontos controvertidos e provas a serem
produzidas.

Documento eletrônico assinado por SILVIA REGINA SALAU BROLLO, Juíza Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante
o preenchimento do código verificador 700008403693v32 e do código CRC 025e4811.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SILVIA REGINA SALAU BROLLO
Data e Hora: 1/4/2020, às 17:11:43
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SENTENÇA
I - RELATÓRIO
Em 15 de outubro de 2018, a empresa OPÇÃOTELECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ingressou com a presente demanda, sob o rito comum, em
face do DNIT, pretendendo que o Poder Judiciário declare não haver necessidade da
manutenção de contratos para compartilhamento de infraestrutura, quanto ao uso de faixa de
domínio do requerido e que elça não estaria obrigada a paralisar o lançamento de fibras e
cabos na infraestrutura de terceiros; seja declarada a imprestabilidade do contrato SR-PR n.
0581/2018; lhe seja garantida a gratuidade do uso de faixa de domínio e que o requerido seja
condenado a restituir valores recolhidos por ela a título de preço público.
A demandante sustentou, em síntese, que estaria sendo alvo de confuso
entendimento do requerido, sendo compelida a celebrar contratos quanto ao uso da
mencionada faixa de domínio, sem lastro jurídico para tanto. Ela faria jus à gratuidade do
aludido uso e da ocupação, dado ser entidade prestadora de serviços de comunicação. Para
tanto, ela promoveria o lançamento de fibras e cabos em propriedades de terceiros, com o uso
de postes da COPEL, por exemplo, por vezes situados em faixas de domínio do requerido.
Ela teria pactuado com a COPEL o compartilhamento de pontos de fixação em postes n.
14.193, tendo sido admoestada a procurar o DNIT para celebrar contratos a respeito do uso e
ocupação da faixa de domínio.
O DNIT teria cobrado valores, todavia, quanto ao uso do referido espaço, o que
violentaria o art. 12 da lei n. 13.116/2015, dispositivo submetido a uma indevida leitura
restritiva por parte do requerido, por meio da sua súmula 1/DNIT/DIR. Ela discorreu sobre a
necessidade de utilização da aludida faixa e sobre sua gratuidade, clamou pela antecipação da
tutela e detalhou os demais pedidos, juntando documentos e atribuiu à demanda o valor de R$
70.000,00.
Posterguei a apreciação do pedido de liminar para depois do decurso do prazo
para resposta (ev. 3). A autora ingressou com embargos declaratórios no evento 6, alegando
haver omissão e contradição na decisão impugnada, o que apreciei no movimento 8. Seguiuse a manifestação prévia do DNIT, no evento 16, argumentando que não estariam preenchidos
os requisitos para a antecipação de tutela, na espécie.
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Deferi a antecipação de tutela no evento 18, a fim de que o DNIT se abstivesse
de condicionar o lançamento de cabos e fibras em infraestruturas já existentes em faixas de
domínio, de forma compartilhada, à prévia celebração de contrato e pagamento de
contraprestações, diante do quanto preconiza o art. 12 da lei de antenas.
Seguiu-se a contestação do demandado, no evento 26. O requerido sustentou
que a autora não faria jus à fruição gratuita das áreas de faixa de domínio, ao contrário do
alegado, não havendo fundamento legal para tanto. Ainda segundo o requerido, a súmula 1.
do DNIT disporia que a exoneração prevista no art. 12 da lei n. 13.116, de 2015, seria
aplicável apenas à área urbana. A lei de antes não seria aplicável às zonas rurais. A disposição
topológica do art. 12 evidenciaria cuidar-se apenas da área urbana, de modo que a exegese
dispensada pela requerente não poderia ser acolhida. Alegou que haveria prejuízo à sociedade
caso as faixas de domínio fossem utilizadas por empresa privada de maneira gratuita.
A autora apresentou réplica no evento 30.
O DNIT requereu o julgamento antecipado da demanda (ev. 36).
Promovi o saneamento da causa no movimento 38.
No evento 53 acolhi os embargos de declaração apresentados pela autora com o
fim de complementar a decisão embargada, mantendo o indeferimento da prova
testemunhal. Seguiram-se embargos de declaração do DNIT (ev. 57), sustentando que haveria
omissão quanto aos ajustes requeridos no evento 49.
A embargada apresentou contrarrazões no evento 62, em que alegou
inexistência de omissão quanto à delimitação da lide, em virtude da decisão integrativa de
evento 53, e reiterou a alegação de descumprimento da liminar.
No evento 64 rejeitei os embargos de declaração apresentados pelo demandado,
bem como determinei a intimação do DNIT para que comprovasse o cumpimento da ordem
liminar ou apresentasse justificativa, sob pena de multa diária. O DNIT promoveu a juntada
de documentos no evento 69. Alegou não ter descumprido a decisão judicial, tendo somente
solicitado informações técnicas à autora através do Ofício nº 38463/2019/SRE - PR.
A autora apresentou alegações finais no evento 70, repisando os argumentos da
petição inicial, ao ressaltar a desnecessidade de celebração de contrato com o DNIT para o
uso e ocupação da faixa de domínio, bem como a impossibilidade de cobrança de valores
neste contexto.
Nas suas razões finais (evento 71), o demandado reiterou os argumentos da peça
inicial, sustentando a ilegalidade e violação de contrato do pedido da autora, tendo em vista a
necessidade de autorização do DNIT para a utilização das faixas de domínio. Alegou que a
autora não faria jus à isenção prevista no art. 12 da Lei n. 13.116/15 em relação às áreas
rurais, bem como não teria comprovado o pagamento de preço público que justificasse o
pedido de restituição.
Os autos vieram conclusos.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
2.1. QUESTÕES PROCESSUAIS:
2.1.1. Julgamento imediato do processo:
Como regra, o Poder Judiciário deve facultar a ambas as partes, observados os
prazos de lei, a realização da mais ampla dilação probatória, desde que seja conexa o pedido e
causa de pedir deduzidos nos autos.
Isso não significa, porém, que todo e qualquer pedido, lançado pelos
contendores, deva ser automaticamente deferido. Ao contrário, as diligências destinadas a
esclarecer fatos totalmente impertinentes com o thema decidendum não hão de ser realizadas,
sob pena de converter o processo em um verdadeiro trabalho de Sísifo.
Como sabido, frusta probatur quod probantum non relevat. Importa dizer: não
se defere a realização de diligências destinadas a demonstrar fatos insuscetíveis de influenciar
o resultado da demanda. Esse é, por exemplo, o conteúdo do art. 470, parágrafo único,
CPC/15. Reporto-me também ao art. 38, §2º, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo
administrativo: "Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias."
Na espécie, o DNIT não chegou a impugnar a narrativa dos fatos havidos,
promovida na peça inicial. O requerido sustentou, isso sim, que, dos aludidos fatos, não
decorreriam as consequências jurídicas perseguidas pelo autor. Logo, aplica-se ao caso o art.
355, I, CPC, razão pela qual promovo o julgamento imediato dessa demanda, não havendo
lastro para eventual conversão do processo em diligência, diante também do que prevê o art.
141, CPC (postulado dispositivo):
"Ademais, não houve cerceamento de defesa em razão da não produção de prova pericial
requerida, vez que os embargos à monitória têm como mote a revisão de cláusulas contratuais
tidas por abusivas e sua interpretação, repousando a discussão em matéria eminentemente de
direito, de modo que não há óbice ao julgamento antecipado da lide." (AC 200651010029916,
Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, TRF2 - QUINTA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::12/02/2014.)

"2. Quando só há pontos controvertidos de direito a serem solucionados no processo, deve o
juiz proceder ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, não
constituindo tal procedimento cerceamento de defesa. Ademais, o Magistrado tem o poderdever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a
produção de prova testemunhal, acaso verifique que a prova documental carreada para os
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autos é suficiente para orientar o seu entendimento." (AC 00148643120114058100,
Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, TRF5 - Terceira Turma, DJE Data::27/09/2013 - Página::288, omiti parte do julgado)

2.1.2. Demais questões processuais:
Não foram suscitadas objeções ou exceções processuais e não vislumbro vícios
no processo quanto aos temas que admitem apreciação de ofício, conforme lista do art. 485,
§3º, CPC, razão pela qual avanço ao julgamento do mérito da pretensão deduzida na inicial.

2.2 MÉRITO:
Na peça inicial, a empresa autora postulou o seguinte:
"Seja, ao final, confirmada a tutela provisória concedida e julgados TOTALMENTE
PROCEDENTES os pedidos apostos na presente ação, para fins de: (a) declarar a
desnecessidade da Autora manter qualquer relação contratual junto aoRéu, especialmente
quando a Autora estiver “compartilhando a infraestrutura” préexistente e que esteja
localizada na faixa de domínio detida pelo Réu; (b) não seja a Autora obstada pela Ré a
paralisar o lançamentos de fibras e cabos na infraestrutura de terceiros sob a exigência de
relação contratual junto a Ré; (c) seja declarada a imprestabilidade da minuta do “Contrato
SR-PR-0581/2018” oferecido pelo Réu em face da Autora para que seja feito o lançamento de
cabos e fibras nos postes de propriedade da COPEL; (d) seja garantido, em favor da Autora, o
direito à gratuidade em razão do uso e ocupação da faixa de domínio detida pelo Réu, esteja
ela localizada em áreas urbanas ou rurais, quando necessária a construção de infraestrutura
diretamente pela Autora; (e) seja o Réu compelido a proceder a devolução de todos valores
eventualmente dispendidos pela Autora, futuros ou pretérito, e que traduzam o pagamento de
Preço Público em razão do uso e ocupação da faixa de domínio, em qualquer hipótese, eis que
não tais valores não podem ser cobrados pelo Réu por força da lei 13.116/2015; (f) seja
declarada a ilegalidade da Súmula 1/DNIT/DIR eis que não existe qualquer possibilidade de
cobrança pelo uso e ocupação da faixa de domínio em áreas rurais."

É o que aprecio, conforme tópicos abaixo.

2.2.1. Breves considerações sobre faixas de domínio:
Como cediço, as vias públicas são bens de uso comum do povo, por força do
art. 99, I, Código Civil: "São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças." A área non edificandi abrange a pista de rolamento, os
canteiros, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento das cercas que
separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Por outro lado, vigora uma
limitação administrativa, vedando-se a edificação nas margens de até 15m (quinze metros),
contados da lateral da pista, nos termos do art. 4º da lei 6.766/1979:
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Art. 4º. III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das
rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze)
metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Aludida limitação é empreendida em prol da segurança do tráfego viário e dos
próprios moradores nos arredores de tais rodovias, dado o conhecido risco de acidentes,
colisões etc.: "A área non edificandi configura uma limitação administrativa, na medida em
que impõe ao particular um dever negativo (obrigação de não fazer). A razão de ser da
proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para osusuários
das rodovias e para os terceiros que transitam em suas adjacências. (...)" (AC
08001553520144058202, Desembargador Federal Cid Marconi, TRF5 - Terceira Turma.)
Por seu turno, as faixas de domínio são definidas no anexo I a que se reporta o
art. 4º do Código de Trânsito Nacional - lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 -: "art. 4º. Os
conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo
I." "FAIXAS DE DOMÍNIO - superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica
e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre
a via."
Explicita Maria Sylvia Zanella di Pietro que "As faixas de domínio não
integram necessariamente o patrimônio público, dependendo da legislação de cada ente
político. É possível que o poder público inclua nos decretos de desapropriação para
construção de rodovias não só a área desetinada à rodovia, como também área destinada às
faixas de domínio; e também é possível que essas áreas permaneçam na propriedade privada,
porém oneradas com serviços administrativas ou, como preferem alguns, simples limitações
administrativas incidindo sobre bens particulares. Nos contratos de concessão para
exploração de rodovias normalmente as faixas de domínio são transferidas para a
concessionária, revertendo ao patrimônio público ao término da concessão." (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular. 3. ed. São Paulo:
Atlas. 2014. p. 68).
Ainda segundo Maria di Pietro, professora da USP, "Sendo do patrimônio
público, não há dúvidas que as faixas de domínio são bens públicos não sendo pacífica a
doutrina sobre a sua inclusão na categoria de bens de uso comum do povo ou de uso
especial. Na realidade, trata-se de bens de uso comum do povo, da mesma forma que as
rodovias, em relação às quais constituem parte acessória. O fato de estarem as estradas sob
administração de empresa privada e o seu uso estar sujeito a preço público não altera a
natureza do bem, já que ele continua aberto ao uso coletivo, na modalidade prevista no
inciso I do artigo 99 do Código Civil." (DI PIETRO, Obra citada. p. 68).
Tanto por isso, tais bens são inalienáveis, não sendo res in commercio, conforme
art. 100, Código Civil, não podendo ser apropriados mediante usucapião, por exemplo,
conforme art. 183, §3º, Constituição.
"(...) 2. As faixas de domínio são bens públicos de uso comum que integram a base estrutural
sobre a qual uma rodovia é construída. Essas faixas estão situadas nas margens das pisas de
rolamento e estão destinadas à função de abrigar as instalações necessárias para o
funcionamento da rodovia, tais como canteiros, acostamentos, sinalizações e faixas de
segurança. 3. Não há um diploma legal específico que estabeleça a medida da faixa de
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domínio das rodovias, sendo certo que sua extensão varia de acordo com o trecho da estrada.
Desta feita, sua delimitação consta do projeto geométrico elaborado quando da sua
construção. 4. Nas rodovias sob concessão, as empresas prestadoras de serviço público são
responsáveis pelo funcionamento das estradas, devendo impedir a ocupação irregular das
faixas de domínio, podendo, inclusive, promover a desapropriação das propriedades
particulares que estejam inseridas nessas áreas (RE 581947, Relator(a): Min. EROS GRAU,
Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010). 5. Além da área destinada à operação da rodovia, o
inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766/79 estabelece que ao longo das faixas de domínio será
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável com 15 metros de cada lado da estrada, que
compreenderá o espaço obrigatório entre as construções de particulares e a margem da
estrada, cujo limite é traçado pelas faixas de domínio. 6. Tanto as faixas de domínio como a
área non aedificandi são parte da área ao longo das rodovias federais que não pode ser alvo
de ocupações irregulares, visto que são essenciais para a realização do serviço público
prestado nas estradas. (...)" (AC 00003831620134025113, ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA.)

De todo modo, os editais de concessão podem preconizar, caso a caso, eventual
outorga do uso privativo das faixas de domínio em favor das empresas concessionárias, na
forma do art. 11 da lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - leis das concessões -, em favor
da modicidade das tarifas. Ademais, "Quando o particular utiliza privativamente um bem
público em seu próprio benefício, é justo que remunere o poder público pelo uso desse bem,
já que usufrui de benefício maior que os demais membros da coletividade. Mesmo assim, em
grande quantidade de casos, o poder público cede gratuitamente o uso de bens públicos a
particulares, por autorização, permissão ou mesmo concessão de uso. No caso de faixas de
domínio das rodovias ou dos bes de uso comum do povo sob administração dos Municípios
(ruas, praças, logradouros públicos de qualquer espécie), quando utilizados por
concessionárias de serviços públicos, as instalações incidem sobre um bem público em
benefício de todos os que se utilizam desses serviços. Todos se beneficiam e a utilização se
insere entre os fins a que o bem se destina. Os bens de uso comum do povo, como as ruas,
praças, estradas, faixas de domínio de rodovias, estão abertos ao uso ´comum de todos;
porém, também servem ao fim de instalação de infraestrutura indispensável para a prestação
de serviços públicos essenciais à coletividade. Não se poderia conceber a prestação dos
serviços de fornecimento de água, gás, telefone, energia elétrica, sem a utilização dos bens
públicos de uso comum do povo. Essas instalações, quando feitas em faixas de domínio de
rodovias ou no solo urbano municipal, não geral qualquer despesas, custos ou dano para as
concessionárias de rodovias nem para o Município. E, se implicarem danos, aí sim haverá a
reposição correspondente aos custos ou prejuízos causados." (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Obra citada. p. 70).
Note-se que, como regra, a passagem de dutas, em tais áreas, pode ser
condicionada ao pagamento de emolumentos, conforme lógica dos seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA MEDIANTE
PASSAGEM DE DUTOS DE GÁS NATURAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - Lide na
qual a autora, concessionária de serviços públicos de distribuição de gás canalizado nas
Regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, postula que a NOVADUTRA e o DNIT se
abstenham de lhe exigir contraprestação monetária como condição para a implantação do
ramal de distribuição de gás destinado ao abastecimento da Cooperativa Agropecuária de
Barra Mansa na faixa de domínio da rodovia Presidente Dutra. A pretensão não merece
acolhida, pois a instalação de dutos em faixas de domínio de rodovias constitui modalidade
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de uso anormal e privativo de bem público que deve ser consentida pela Administração
Pública e pode ser remunerada nos termos do art. 11 da Lei nº 8.987/95 e art. 1º, "d", do
Decreto-lei nº 512/69. Apelo desprovido. Sentença mantida.Decisao Nulan
(AC - APELAÇÃO CÍVEL 0023203-17.2003.4.02.5101, GUILHERME COUTO DE CASTRO,
TRF2).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE LICENÇA OU PERMISSÃO DE
PASSAGEM DE GASODUTOS EM RODOVIAS FEDERAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3º CPC. 1. A Administração
Pública federal está autorizada por lei a cobrar pelo uso das faixas de domínio de rodovias
federais para passagem de gasoduto por concessionária de distribuição de gás canalizado
(art. 1º da Lei nº 9.992/2000 e art. 11 da Lei nº 8.987/95). Precedentes: STJ, REsp nº
975.097/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Primeira
Seção, DJe de 14.5.2010; STJ, AgRg AG nº 1.007.754/RS Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª
Turma, unânime, DJe 27/10/2010; TRF-1, AG nº 2001.01.00.034913-2/DF, Des. Federal
Selene Maria de Almeida, 5ª Turma, por maioria, DJ de 03.02.2003, pág. 271; TRF-1, AG nº
2004.01.00.021521-0/DF, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves (convocado), 6ª Turma,
unânime, DJ de 03.4.2006, pág. 65; TRF-2, AC nº 2000.51.01.019724-0, Rel. Desembargador
Federal Mauro Luis Rocha Lopes, DJU 11/3/2008; TRF-5, AC nº 2004.83.00.018397-5, Rel.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE 18/9/2009. 2. Hipótese de uso
especial de bem público de uso comum em que o usuário aufere benefício individual distinto
daquele auferido pela coletividade em geral, sendo irrelevante que se trate de concessionária
de serviço público de gás canalizado, máxime se esse serviço é de prestação uti singuli e tem
finalidade lucrativa. 3. Quanto à recusa dos pedidos de passagem dos gasodutos pelo DNIT,
"inexistem elementos nos autos que permitam inferir a ilegalidade dos referidos atos de
indeferimento, tendo em visa que devidamente justificados pela ré. Isto é, não se vislumbra na
conduta da ré qualquer abuso ou desvio de finalidade apto a viciar o ato atacado." 4. À vista
dos critérios previstos no parágrafo 3o do artigo 20 do CPC e considerando o conteúdo
econômico e a complexidade da demanda devem ser majorados os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte ré e nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela
parte-autora.A Turma Suplementar, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação
interposta pela parte ré e negou provimento à apelação interposta pela parte-autora.
(AC 0032500-46.2003.4.01.3300, JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA,
TRF1 - 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:21/06/2013 PAGINA:1517.)

2.2.2. Breves considerações sobre a Lei de Antenas
Registro, ademais, que, até o advento do Código Brasileiro de
Telecomunicações - CTB, lei n. 4.117, de 1962, o serviço de telefonia local era prestação por
cerca de 1200 operadoras, sem maior coordenação estatal.
A partir de 1962, foi sendo implementado o sistema nacional de
telecomunicações, sob controle da União. Em 1965 foi criada a EMBRATEL, entidade que
acabou por interligar os distintos Estados-membros, contribuindo para a ampliação da rede. A
lei n. 5.792, publicada em 11 de junho de 1972, determinou a criação da TELEBRÁS, uma
espécie de holding destinada a implementar a logística de funcionamento das demais
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empresas do setor, constituindo-se em concessionária-geral do serviço em questão, conforme
Decreto 74.379/1974. Pela redação original da CF/1988 (art. 21, XI), o serviço de
telecomunicações deveria ser prestado exclusiva e diretamente pela União ou empresa estatal;
o que restou alterado pela publicação da EC 08, de 1995, o que viabilizou a delegação da
prestação de tais serviços, mediante concessão, permissão ou autorização. Já a lei n.
9.295/1996 permitiu à TELEBRÁS constituir sociedades para exploração do serviço móvel
celular (art. 5º), com abertura à concorrência de alguns setores de telecomunicações. Seguiuse, ao que releva, a lei n. 9.472/1997, lei geral de telecomunicações - LGT, atribuindo maior
peso à prestação da atividade pela iniciativa privada, ao contrário do que ocorria no período
anterior.
Ora, segundo o art. 73 da referida lei 9.472, com a redação veiculada pela lei n.
11.934/2009: "As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão
direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por
prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de
forma não discriminatória e a preços e condições justos razoáveis. Parágrafo único. Caberá
ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para
adequado atendimento do disposto no caput."
Isso vaticinaria, em princípio, a cobrança de contraprestações pelo uso da faixa
de domínio, na forma já detalhada nessa deliberação. Por outro lado, o art. 70 da referida lei
n. 9.472 preconizou deveriam ser coibidos os comportamentos anticoncorrenciais. Contudo,
como enfatiza Alexandre Santos de Aragão, "A pretendida concorrência esbarra, muitas
vezes, na questão do acesso à rede local, a qual segue sendo um insumo essencial para a
prestação, inclusive, do serviço de longa distância móvel, pois geralmente não é viável a
duplicação da infra-estrutura, impondo-se o livre acesso e a interconexão. A LGT obriga o
livre acesso em condições não discriminatórias e isonômicas, prevendo ser livre a
negociação do preço do acesso, respeitado o limite fixado pela agência, conforem art. 155
LGT." (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense. 2008. p. 273). Nesse âmbito, não raro, coloca-se em causa a "essential
facilities doctrine", orientada justamente a facilitar o acesso de concorrentes à infraestrutura,
beneficiando os usuários (sobre o tema, leia-se GARCIA-MORATO, Lucía Lopes de Castro;
ORTIZ, Gaspar Ariño. Derecho de la competencia em sectores regulados. Granada:
Comares. 2001. p. 23).
Por outro lado, a lei n. 9.472/1997 também dispôs, no seu art. 2º, I, que "O
Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas." Com cognição
precária, pontuo que, justamente para assegurar esse amplo acesso aos serviços de
telecomunicações, é que o art. 12 da lei de antenas, lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015
dispôs o seguinte:
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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§ 1o O disposto no caput não abrange os custos necessários à instalação, à operação, à
manutenção e à remoção da infraestrutura e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela
entidade interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano
efetivo ou de restrição de uso significativa.
§ 2o O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores sob cuja competência
estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

Já o direito de passagem encontra-se definido no art. 3º, IV, da mesma
lei: "direito de passagem: prerrogativa de acessar, utilizar, atravessar, cruzar, transpor e
percorrer imóvel de propriedade alheia, com o objetivo de construir, instalar, alterar ou
reparar infraestrutura de suporte, bem como cabos, sistemas, equipamentos ou quaisquer
outros recursos ou elementos de redes de telecomunicações."
Percebe-se que a legislação acabou por assegurar o uso de aludidas faixas de
domínio, em prol do direito de passagem, independentemente do pagamento de emolumentos,
quando em causa serviços de telecomunicações. O DNIT argumentou, porém, que a aludida
exoneração apenas seria aplicável no âmbito da cidade, sendo devido o pagamento pelo
aludido uso quando em causa a passagem de fios em faixa de domínio situada na zona rural,
conforme sua súmula 01: "A desoneração prevista no art. 12 da lei 13.116/2015 (Lei geral
das antenas) em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor de telecomunicações
atinge exclusivamente a zona urbana."
Para tanto, em síntese, o requerido socorre-se de um argumento meramente
topológico, enfatizando que os preceitos circundantes ao referido art. 12 da lei de antenas
apenas teriam versado sobre normas aplicáveis no âmbito urbano. Neste sentido, reputo densa
a pretensão da autora, na medida em que a referida restrição deveria ter sido verbalizada de
modo expresso pela legislação, frente ao postulado odiosa sunt restringenda. O argumento
topográfico não chega a modificar a leitura lexicográfica do dispositivo, tampouco havendo
vetores de índole constitucional a justificar a diferenciação entre área urbana e rural, para os
fins perseguidos pelo DNIT.
Deve-se atentar, ademais, para a lógica dos julgados abaixo, versando sobre a
utilização de faixa de domínio, quando em causa a prestação de serviços públicos essenciais:
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A cobrança 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. Precedentes. 2. Reforma da sentença. (TRF4, AC
5029031-71.2014.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 30/05/2018)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. LEI 13.116/15.
ÁREA RURAL. I. 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
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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
13116/15 à concessão da gratuidade quanto aos bens públicos situados em áreas rurais.
(TRF4, AC 5026684-69.2017.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO,
juntado aos autos em 16/11/2017)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL; BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO, SUBSOLO E
ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (IMPLANTAÇÃO DE
DUTOS E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P. EX.). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da exigência de valores pela
utilização de faixas de domínio das rodovias sob administração do DER para passagem de
dutos e cabos de telecomunicações ou de outros serviços públicos essenciais prestados pela
recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a cobrança em face de
concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para
a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a utilização, neste
caso, reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público - e
(ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder
de polícia exercido. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2012)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3.
Reforma da sentença. (TRF4, AC 5027164-72.2016.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator
SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 01/08/2018)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. 1. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. 2. A cobrança
pela utilização de faixa de domínio público, em face de concessionária de serviço público, pelo
uso do solo é ilegítima, eis que o uso reverte em favor da própria sociedade, no caso por meio
da execução de saneamento básico, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal. (TRF4, AG 5029219-57.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO
FAVRETO, juntado aos autos em 27/09/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA. COBRANÇA EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DO SUBSOLO DA FAIXA DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso concreto, está a SANEPAR a realizar obras para a ampliação
do sistema de abastecimento de água no Município de Irati - relacionadas, portanto, à
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prestação de serviço público essencial. Este Tribunal tende a considerar ilegal a cobrança de
valores pelo uso de faixa de domínio em circunstâncias tais. 2. Considerando a essencialidade
do serviço público a ser implantado, bem como tendo em conta a ausência de previsão legal
para a cobrança, assim como a jurisprudência desta Corte, a insurgência do DNIT não
prospera. (TRF4, AC 5000363-42.2018.4.04.7009, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA
INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 10/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RODOVIAS FEDERAIS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO. PASSAGEM DE ADUTORA DE ÁGUA. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Indevida a cobrança, pela concessionária, de valor pelo uso de faixa
de domínio, quando não houver previsão contratual específica, mormente se o uso reverter em
melhoria na prestação de serviço público à população - no caso, a passagem de adutora de
água. 2. Considerando a essencialidade do serviço público a ser implantado e tendo em conta
a ausência de previsão legal para a cobrança, deve ser mantida a decisão liminar. (TRF4, AG
5007469-96.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA
GARCIA, juntado aos autos em 15/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. NECESSIDADE DE USO DO SUBSOLO
DA RODOVIA PÚBLICA FEDERAL. COBRANÇA DE TAXA DE USO DO SUBSOLO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A SANEPAR está a realizar obras para a ampliação do sistema de
abastecimento de água no município relacionadas à prestação de serviço público essencial,
não sendo possível a cobrança de taxas por ausência de previsão legal, bem como pela
jurisprudência desta Corte. 2. Manutenção da decisão agravada. (TRF4, AG 504201092.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE,
juntado aos autos em 21/03/2019)

Aludida intelecção é de aplicação cogente, ademais, por força do que
preconizam os arts. 489, §1º, VI e 927, CPC/15, a cujo respeito Araken de Assis leciona o
seguinte:
"Por mais de uma razão só em sentido amplíssimo mostra-se possível conceber o julgamento
segundo a legalidade, conseguintemente, a obediência do juiz à lei. O juiz não deve contas
unicamente à sua consciência e aos pendores do seso de justiça próprio. Não julga porque
quer, nem recebeu investidura nesse sentido. O Estado outorgou-lhe esse poder, consoante o
modelo constitucional, exigindo-lhe modesta contrapartida: obediência ao ordenamento
jurídico, principalmente à lei, ou seja, ao direito vigente no Estado, na sua inteireza,
especialmente quanto às fontes formais do Poder Legislativo. E impõe essa exigência por
razão básica, mas fundamental: a conduta prescrita aos particulares e aos agentes públicos e
conhecida prévia e abstratamente nas normas legais, e o próprio juiz, o mais importante órgão
estatal, não se furta desses comandos. O problema da legitimidade democrática da criação
judicial não pode ser resolvidos pelos controles internos da magistratura, porque esses são
exercidos por outros juízes.
Em matéria de previsibilidade dos pronunciamentos judiciais, e, portanto, de segurança e de
certeza, que constituem o cimento imprescindível à ordem jurídica justa, a súmula vinculante
significou notável avanço, agora acompanhado dos precedentes no julgamento dos casos
repetitivos (art. 928, I e II). E, perante a súmula vinculante e o precedente, a obediência à lei
(ou antes, à consciência da pessoa investida na função judicamente) não serve de pretexto
hábil ao seu descumprimento.
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À primeira vista,as operações intelectuais do órgão judiciário, perante o verbete, não se
distinguiriam das feitas para aplicar o direito objetivo. Embora a aplicação da súmula
vinculante e do precedente não seja mecânica e automática, pois a adequação da tese jurídica
à questão de fato depende de interpretação, ensejando pronunciamento alternativo, tal questão
não toca o ponto.
E, com efeito, se a tese jurídica consagrada na súmula e no precedente rege a espécie litigiosa,
todavia, ao órgão judiciário faltará a liberdade de aplicá-la, ou não. É imperativo que a
aplique ao objeto litigioso. Ficará impedido de rejeitá-la, oferecendo sua própria
interpretação da questão constitucional. E deixando de aplicá-la, estritamente, ensejará a
reclamação prevista no art. 103, §3º, CF e no art. 988, NCPC. O acolhimento da reclamação
implicará nulidade do provimento contrário à súmula. Desaparece, correlatamente, a
independência do juiz.
Essa situação de modo algum equivale à submissão do juiz ao ordenamento jurídico
subentendida no art. 8º. O juiz é livre para negar aplicação à lei e para interpretá-la a seu
modo, adotando entendimento minoritário ou vencido, o que nunca ocorrerá perante uma
súmula vinculante ao precedente. Em suma, a liberdade de interpretação fica restrita à
adequação da tese jurídica ao material de fato (art. 489, §1º, VI) e desaparece a liberdade de
aplicação." (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. Volume II - Tomo I. Parte geral.
Institutos Fundamentais. Sâo Paulo: RT, 2015, p. 926-927)

Como registrei acima, a autora pretende compartilhar pontos de fixação em
postes com a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, por sinal contrato já celebrado,
conforme movimento-1, out-7:
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Atente-se, ademais, para a decisão do TRF4, ao apreciar o agravo interposto
pelo DNIT (autos n. 5007469-96.2019.4.04.0000/PR):
"(...) Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo agravante, não há como acolher
- pelo menos em juízo de cognição sumária - a irresignação recursal.
Sobre o tema, a e. 2ª Seção desta Corte já se manifestou, no julgamento dos Embargos
Infringentes nº 5003052-64.2010.404.7001/PR, reconhecendo indevida a cobrança, pela
concessionária, de valor pelo uso de faixa de domínio, quando não houver previsão contratual
específica, mormente se reverter em melhoria na prestação de serviço público à população no caso, a passagem de adutora de água.
No mesmo sentido, confiram-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL; BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO,
SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
(IMPLANTAÇÃO DE DUTOS E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P. EX.).
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COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da exigência de valores pela
utilização de faixas de domínio das rodovias sob administração do DER para passagem
de dutos e cabos de telecomunicações ou de outros serviços públicos essenciais
prestados pela recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a cobrança em face
de concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal
(seja para a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a
utilização, neste caso, reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a
fixação de preço público - e (ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há
serviço público prestado ou poder de polícia exercido.Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2012, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO.
USO ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3. Reforma da sentença. (TRF4,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027164-72.2016.4.04.7200, 4ª Turma , Juiz Federal SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, DECIDIU, POR UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS
EM 01/08/2018, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA FEDERAL
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
COBRANÇA.
INEXIGIBILIDADE. Não é exigível de concessionária o pagamento de remuneração
pelo uso da faixa de domínio de rodovia federal para a instalação de equipamentos
necessários à prestação de serviço público essencial. Precedentes. (TRF4,
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002719-45.2011.404.7206, 4ª TURMA, Des.
Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO
AOS AUTOS EM 07/03/2016, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA POR
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO.
USO ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. 1. O
Supremo Tribunal Federal tem afastado a cobrança pela utilização de faixa de domínio
público adjacente a rodovias e estradas federais/estaduais/municipais, quando
necessária à instrumentalização ou à ampliação de serviços públicos legitimamente
concedidos a entidades privadas. Entendimento que pode ser estendido à cobrança da
exação relativa à utilização da faixa de domínio público adjacente à ferrovia federal. 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,
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 (bem
assim, à instalação de equipamentos para o efetivo e adequado cumprimento do objeto
do contrato de concessão). 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
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entendimento segundo o qual a cobrança em face de concessionária de serviço público
pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegítima porque (a) a utilização reverte em
favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público - e (ii) a
natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder
de polícia exercido. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 501252552.2015.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/05/2015, grifei)
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÕES.
UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO A BEM DE USO COMUM DA POPULAÇÃO. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 84.398/80. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA
LEI Nº 8.987/95. 1. De acordo com o Decreto nº 84.398/80 o custeio das modificações
de linhas de transmissão de energia elétrica em virtude de obras necessárias incumbe
ao órgão responsável pela rodovia, razão porque descabida a cobrança objeto dos
autos. Precedentes dos Tribunais. 2. A execução de serviço público essencial, de
interesse de toda a coletividade, não pode ser limitado em razão do interesse público
secundário dos entes estaduais e municipais de arrecadar valores pela utilização destas
faixas de domínio. Inaplicabilidade do art. 11 da Lei nº 8.987/1995. (TRF4,
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5043418-80.2012.404.7000, 4ª TURMA, Des.
Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO
AOS AUTOS EM 28/04/2015, grifei)
Com efeito, considerando a essencialidade do serviço público a ser implantado e tendo em
conta a ausência de previsão legal para a cobrança, tenho que deve ser mantida a decisão
liminar.
Ademais, não vislumbro risco de perecimento do direito do agravante, uma vez que na hipótese
de vir a ser julgada improcedente a ação, os valores sub judice poderão ser cobrados pelo
agravante, com os respectivos encargos moratórios, oportunamente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da
fundamentação."

2.2.3. Verbas sucumbenciais devidas pelos embargantes:
Desse modo, passo a arbitrar honorários sucumbenciais devidos pelos
embargantes (demandados), dada a improcedência da pretensão ventilada na peça inicial. De
partida, repiso que a base de cálculo para arbitramento de aludida verba há de corresponder
ao conteúdo econômico da pretensão deduzida em juízo, o qual guarda consonância com o
valor da causa, conforme art. 85 §2º, CPC: "Os honoráriosserão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)."
Atente-se para a lição de Araken de Assis, a respeito do tema:
"Examinado o conjunto dos parágrafos do art. 85, dois critérios heterogêneos norteiam o
órgão judiciário na condenação do vencido a pagar honoráriosadvocatícios ao advogado do
vencedor. Funda-se a fixação dos honorários em (a) juízo de legalidade; (b) juízo de equidade.
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Da regra básica, explicitada no art. 85, § 2.º, e da regra supletiva, definida no art. 85, § 8.º,
intui-se o princípio diretor da matéria. O sistema baseia-se em nítida regra de justiça. O órgão
judicial fixará os honorários sucumbenciais na exata proporção entre a vantagem econômica
do vencedor, o sacrifício do vencido, e a retribuição pecuniária do advogado do vencedor.
Dois são os parâmetros fundamentais. Por um lado, não é justo que o interesse secundário do
advogado, promovendo a defesa dos interesses do seu cliente voluntariamente, sobrepuje a
vantagem do vencedor ou agrave o sacrifício do vencido. E, de outro lado, tampouco é justo o
recebimento de verbas aviltantes à profissão ou escandalosamente desmesuradas. Compete ao
órgão judiciário ponderar os três elementos para chegar ao valor correto.
O conjunto de desafios lançados na interpretação e na aplicação das regras relativas
aos honorários sucumbenciais há de receber análise atenta. Existem elementos objetivos e
subjetivos a considerar na fixação desses honorários, quer no juízo de legalidade, quer no
juízo de equidade. Em tal esquema, entende-se por elementos objetivos (v.g., a base de cálculo)
os que respeitam à causa; por sua vez, os elementos subjetivos se referem ao advogado (v.g., o
lugar de prestação do serviço) e à parte (v.g., a Fazenda Pública).
691.1. Juízo de legalidade quanto aos honorários sucumbenciais – O § 2.º do art. 85insta o
juiz, a despeito do recurso a conceitos juridicamente indeterminados (v.g., o grau de zelo
profissional), a proferir juízo segundo a legalidade. Fixa um teto (vinte por cento) e um piso
(dez por cento), na forma de percentual, e a base de cálculo – o valor da condenação imposto
no capítulo principal da sentença de procedência, o proveito econômico e, não sendo
mensuráveis, o valor da causa –, cuja inobservância viciará o provimento, comportando
revisão de jure. Esses percentuais, aplicáveis às sentenças terminativas, conforme o art. 85, §
6.º, variam por força de outras disposições (v.g., no caso de reconhecimento da ilegitimidade
passiva do réu originário, o piso é de três por cento e o teto cinco por cento, a teor do art.
338, parágrafo único). O escalonamento da condenação da Fazenda Pública, objeto do
art. 85, § 3.º, constitui caso particular de juízo segundo a legalidade.
O objetivo geral dessas regras é evidente e incontestável. Elas visaram a assegurar retribuição
pecuniária digna e adequada ao conteúdo econômico da causa ao advogado do vencedor. (....)
A combinação do art. 85, § 2.º, com a disseminação do pedido genérico ou ilíquido fora dos
casos do art. 324, § 1.º, I a III, suscita problemas mais sérios, em especial a falta de base
precisa quanto ao valor da condenação e sobre o qual incidirá o percentual alvitrado pelo
juiz. Em muitos casos, ignorando o real valor da condenação, ou do proveito econômico do
vencedor, o juiz adota percentual que produzirá valores exorbitantes, prolongando-se o
processo por muitos anos. Uma base de cálculo ampla, em que entram correção, juros
moratórios e compensatórios, somada à incidência da correção monetária e de juros
moratórios, a teor do art. 404, caput, do CC – as dívidas judiciais são excessivamente
onerosas para o vencido, sem maior proveito para o vencedor, porque a realização do crédito
depende da suficiência patrimonial do devedor (art. 391 do CC) –, resultará em valor
estratosférico, transformando o credor em devedor de bilhões de reais com a maior facilidade.
E haja contorcionismo para retratar o pronunciamento, sem bulir com a autoridade de coisa
julgada entrementes adquirida pelo provimento final no capítulo acessório – indiscutibilidade
que o recobre até nas sentenças terminativas –, e acomodar o valor à realidade.
691.2. Juízo de equidade quanto aos honorários sucumbenciais – Completamente diferente é a
atividade do órgão judiciário perante § 8.º do art. 85. Sem prejuízo da eventual consideração
aos fatores enunciados no art. 85, § 2.º, I a IV, cristalizados em conceitos juridicamente
indeterminados, porque desvanece-se a base de cálculo (há exceções), a regra recomenda a
fixação baseada em juízo de equidade, ou seja, mediante “apreciação equitativa”.
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Da análise dos elementos de incidência do art. 85, § 8.º, verifica-se o cabimento do juízo de
equidade em duas situações: (a) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (b) muito
baixo o valor da causa. Fora daí, portanto, aplicar-se-á o art. 85, § 2.º, ou, no caso da
Fazenda Pública, as regras particulares (art. 85, § 3.º).
Esses elementos de incidência revelam, ademais, o propósito latente da regra. Não se presta o
juízo de equidade para reduzir os honorários, como acontece no caso da desapropriação
(infra, 733), mas para aumentá-los, toda vez que a base de cálculo implique em verba pequena
e incompatível com o exercício da profissão." (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro.
Volume II: TomoI. Institutos Fundamentais. São Paulo: RT, 2015, p. 430 e ss.)

Dado que se trata de pretensão endereçada em face de entidade submetida ao
regime público, aplica-se ao caso o art. 85, §3º, CPC. Não há um conteúdo econômico
imediato e líquido, na espécie, da condenação devida, de modo que deve-se adotar, como
critério para fixação dos honorários sucumbenciais, o valor atribuído à causa pela empresa
autora (R$ 70.000,00). Logo, fixo honorários sucumbenciais em 14% (quatorze por cento) do
valor atribuído à causa, corrigido pela variação do IPCA-E (STJ, REsp n. 1.492.221/PR, rel.
Min. Mauro Campbell Marques).
Para fixação dos honorários, levo em conta especialmente o zelo do(a)
procurador(a) da empresa autora; a complexidade da causa, a sua evolução e demais variáveis
do art. 85, CPC.

2.2.4. Juros moratórios devidos sobre os honorários:
Ademais, ao contrário do que ocorre com juros remuneratórios e juros
compensatórios, os juros moratórios destinam-se a reparar danos causados pela mora, como
explicita Luiz Antônio Scavone Júnior: "Como os juros moratórios decorrem da mora, mister
se faz verificar brevemente alguns conceitos do instituto, necessários ao seu entendimento.
Para a doutrina clássica, a mora era considerada apenas o retardamento culposo em pagar
o que se deve e receber o que é devido: mora est dilatio culpa non carens debiti solvendi, vel
credito accipiendi. Segundo Agostinho Alvim, a mora nada mais é do que o não pagamento
culposo, bem como a recusa de receber no tempo, lugar e forma devidos. De fato, no direito
pátrio, o art. 955, Código Civil/1916, estabeleceu que se encontra em mora o devedor que
não efetuar o pagamento e o credor que o não quiser receber no tempo, lugar e forma
convencionados (.... forma que a lei ou a convenção estabelecer, de acordo com o art. 394,
Código Civil de 2002)." (SCAVONE JR., Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro. São
Paulo: RT, 2003, p. 101-102)
Ainda segundo Scavone, "A mora do devedor se dá pela imperfeição no
cumprimento da obrigação, seja pelo retardamento culposo seja pela imperfeição que atinge
o lugar ou a forma convencionados. Sendo assim, não só o pagamento ou o recimento
intempestivos configuram a mora, mas, igualmente, o pagamento ou o recebimento em outro
lugar ou por outra fora, que não o contratados." (SCAVONE. Obra citada. p. 98). Ou
5047242-37.2018.4.04.7000

700007580364 .V67

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f04fb80aeb51ace1538b99…

17/20

01/06/2020

:: 700007580364 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
11ª Vara Federal de Curitiba
seja, "Os juros moratórios convencionais ou legais são aqueles que decorrem do
descumprimento das obrigações e, mais frequentemente, do retardamento na restituição do
capital ou do pagamento em dinheiro." (Obra citada. p. 95).
Assim, os juros moratórios podem ser pactuados, à semelhança do que ocorre
com cláusulas penais. Não se cuidando de hipótese de cumprimento de avenças, deve-se ter
em conta os juros moratórios pré-fixados em lei, conforme art. 404, Código Civil.
Art. 404 - As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros,
custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena
convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.

Aludidos juros possuem possuem escopo indenizatório; por sinal, tem-se até
mesmo reconhecido que os valores recebidos a tal título não chegaram a compor a base de
cálculo do imposto de renda:
"TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PARCELAS
RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. ART. 12 DA LEI Nº 7.713/88. JUROS MORATÓRIOS. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. O imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referiam tais
rendimentos. Não são passíveis de incidência do imposto de renda os valores recebidos a título
de juros de mora acrescidos às verbas definidas em ação judicial, por constituírem
indenização pelo prejuízo resultante de um atraso culposo no pagamento de determinadas
parcelas. (APELREEX 50089680920114047110, IVORI LUÍS DA SILVA SCHEFFER, TRF4 PRIMEIRA TURMA, D.E. 14/08/2013.)"

Ora, reitero que a legislação estipula que os juros moratórios são devidos - no
geral - desde a data da citação, conforme se infere do art. 240, CPC/15, esposando a distinção
entre juros moratórios convencionais (p.ex., art. 292, I, CPC) e os juros moratórios legais (art.
322, §1º, CPC). Quando se trata de repetição de indébito tributário, a lei fixa como termo
inicial daincidência de juros moratórios a data do trânsito em julgado da sentença
condenatória (art. 167, CTN), o que também ocorre quanto aos honorários sucumbenciais
arbitrados em valores fixos, na sentença (art. 85, §16, CPC). Também deve ser destacado o
alcance da súmula 54, STJ, quando preconiza que "Os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", o que abrange os pedidos de
responsabilização civil por atos ilícitos, ao invés de simples cobrança de valores não
adimplidos tempestivamente.
Ademais, quando em causa a obrigação de pagar honorários sucumbenciais,
impõe-se atentar, inicialmente, para a lógica dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA; HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça de que é inadmissível a incidência de juros de mora em honorários advocatícios
arbitrados em percentual do valor do débito executado atualizado, porquanto o percentual
acompanhará toda a evolução monetária do montante objeto da execução, na qual já está
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incluída a incidência de juros moratórios (...). Precedentes. 2. Agravo Regimental não
provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1550852/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. Quando
os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da condenação, que já
inclui juros de mora em sua composição, não podem sofrer a incidência de juros, porquanto
recebem de forma reflexa e proporcional os juros de mora nela incluídos. 2. No caso,
os honorários foram liquidados nos Embargos à execução em quantia certa. 3. Apenas o
depósito afasta a mora. Realizado este, não incidem mais juros moratórios até o efetivo
levantamento dos valores depositados.
(AG 200804000422150, MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E.
19/05/2010.)

NA ESPÉCIE, aludido óbice não se faz presente, dado que os juros moratórios
estão sendo calculados sobre o valor da causa, de modo que não incidem sobre outros juros.
Devidos desde a citação, os juros moratórios devem ser arbitrados em 0,5%
(meio por cento) ao mês, a despeito do disposto no art. 161, CTN c/ art. 406, CC/2002. O fato
é que o art. 5º da lei n. 11.960/2009, ao alterar a lei n. 9.494/1997, determinou a aplicação dos
juros aplicados à caderneta de poupança: "Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança."
Ao julgar as ADIns 4357 e 4425, a Suprema Corte apenas reputou inválido o
arbitramento de tais juros - inferiores à disposição do Código Civil -, quando em causa a
repetição do indébito tributário, o que não é a hipótese vertente. Ademais, aludido índice não
chegou a ser impugnado expressamente na peça inicial.

2.2.5. Demais despesas processuais:
A empresa autora faz jus ao reembolso das custas processuais adiantadas no
início do feito, conforme art. 85, CPC e art. 4º, parágrafo único, lei n. 9.289/1996, corrigidos
pela variação do IPCA-E, com termo inicial na data do recolhimento e termo final na data da
restituição. Não foram promovidas outras despesas processuais suscetíveis de reembolso (art.
82, CPC).

III - EM CONCLUSÃO
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3.1. JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com força no
art. 487, I, CPC, e RATIFICO a antecipação de tutela de evento 19, a fim de
CONDENAR o DNIT a se abster de condicionar o lançamento de cabos e fibras em
infraestruturas em faixas de domínio à prévia celebração de contrato e pagamento de
contraprestações. Logo, DECLARO a gratuidade da utilização, pela autora, de faixa de
domínio, detida pelo DNIT, mesmo quando situada em áreas rurais. CONDENO o
requerido a promover o pagamento, em favor da autora, de eventuais valores por ela
pagos a título de contraprestação pelo referido uso, observado o prazo de prescrição
quinquenal, contada retroativamente da data de ingresso da autora em juízo.
3.2. CONDENO o DNIT a pagar honorários sucumbenciais em favor
do advogado da autora, cujo montante fixo em 14% (quatorze por cento) do valor
atribuído à causa, devidamente corrigido pela variação do IPCA-E, com termo inicial
na data do ingresso em juízo e termo final na data do efetivo pagamento. São devidos
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, de modo linear e pro rata
die, contados da data da intimação na fase de cumprimento de sentença, na forma dos
arts. 535 e ss. e leitura a contrario senso do art. 85, §16, CPC. Levo em conta, para tanto,
o valor e complexidade da demanda, o zelo do(a) procurador(a) da parte autora e
demais vetores do art. 85, CPC.
3.3. CONDENO o DNIT a promover o reembolso das custas que tenham
sido recolhidas pela autora (art. 4º, parágrafo único, lei n. 9.289/1996), corrigidos pelo
IPCA-E, com termo inicial na data em que os pagamentos foram promovidos pela
autora e termo final na data do efetivo reembolso pelo demandado (art. 82, CPC).
3.4. A presente causa não se submete ao reexame necessário, diante dos
valores em causa (art. 496, §3º, I, CPC). Caso sobrevenham recursos tempestivos,
INTIME-SE a parte recorrida para contrarrazões, no prazo de lei (art. 219 e 1.003,
§5º e, conforme o caso, art. 183, CPC). Em tal caso, oportunamente, REMETAM-SE
então os autos ao TRF4, na forma do art. 1010, CPC.
PRI.

Documento eletrônico assinado por FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700007580364v67 e
do código CRC b09818a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ
Data e Hora: 10/12/2019, às 16:14:43

5047242-37.2018.4.04.7000

700007580364 .V67

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f04fb80aeb51ace1538b99…

20/20

01/06/2020

:: 700008119067 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
11ª Vara Federal de Curitiba
Avenida Anita Garibaldi, 888, 5º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1811 - www.jfpr.jus.br Email: prctb11@jfpr.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5047242-37.2018.4.04.7000/PR
AUTOR: OPCAOTELECOM TELECOMUNICACOES LTDA
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

SENTENÇA
Apreciação dos embargos declaratórios de movimentos 77 e 81.

I - RELATÓRIO
Em 15 de outubro de 2018, a empresa OPÇÃOTELECOM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA ingressou com a presente demanda, sob o rito comum, em
face do DNIT, pretendendo que o Poder Judiciário declare não haver necessidade da
manutenção de contratos para compartilhamento de infraestrutura, quanto ao uso de faixa de
domínio do requerido e que elça não estaria obrigada a paralisar o lançamento de fibras e
cabos na infraestrutura de terceiros; seja declarada a imprestabilidade do contrato SR-PR n.
0581/2018; lhe seja garantida a gratuidade do uso de faixa de domínio e que o requerido seja
condenado a restituir valores recolhidos por ela a título de preço público.
Prolatei sentença no movimento 73, em 10 de dezembro de 2019, julgando
procedente a pretensão da autora.
A demandante opôs embargos declaratórios no movimento 77, argumentando
que a sentença teria sido omissa no que tocaria à apreciação do pedido de itens 'c' e 'f' da peça
inicial. Ela teria requerido a declaração da imprestabilidade da minuta de contrato aludida na
peça inicial e tmabém a declaração da ilegalidade da súmula 1 DNTI. A autarquia apresentou
suas contrarrazões no movimento85.
Por seu turno, o DNIT opôs embargos declaratórios no evento 81,
argumentando o seguinte:
"(...) Como dito pelo DNIT nas suas manifestações, a autorização do DNIT para utilizar a
faixa de domínio se dá pela celebração do Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU),
conforme apontado na NOTA Nº 2887/2018/SEOP - COENGE - PR/COENGE - CAF - PR/SRE
- PR (ev. 26, out1). Tal ato, a despeito de trazer em sua denominação a expressão "contrato",
caracteriza-se, como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, oneroso, pelo
qual o DNIT faculta a utilização privativa de bem público para fins de interesse público.
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Esse juízo dispensou o pagamento da contraprestação (onerosidade), independente da faixa de
domínio se situar em zona rural ou urbana, com base Lei Geral das Antenas, porque entendeu
que a Lei não faz tal distinção. Entretanto a r. sentença não traz o fundamento para a dispensa
da pactuação (autorização).
Nesse ponto, conforme dito e redito pelo DNIT, o próprio "contrato de compartilhamento de
pontos de fixação em postes" celebrado entre a autora e a COPEL (ev.1, out7) exige a
observância da "Norma Técnica de Compartilhamento de Infraestrutura de Redes de
Distribuição - NTC 855901", sendo que referida Norma, que se encontra no Portal da COPEL
na internet e foi juntada no ev.69 (out1), exige expressamente a necessidade da autorização da
entidade que administra a rodovia. Portanto a r. sentença é omissa.
Acrescente-se, ainda, que esse juízo consignou na r. sentença sobre a limitação administrativa
existente sobre a faixa de domínio, bem como transcreveu dispositivo da própria Lei Geral
das Antenas (§2º, do art. 12, da Lei 13.116/2015), que é expresso em estabelecer que "o direito
de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores sob cuja competência estiver a área a
ser ocupada ou atravessada." Desta forma a sentença também é contraditória, vez que a
fundamentação legitima a limitação administrativa e transcreve norma legal exigindo
autorização do órgão regulador competente, enquanto que o dispositivo dispensa a empresa
da necessidade de autorização, a qual se daria pela pactuação.
Excelência, deixar de pagar a contraprestação é uma coisa. Já permitir a utilização da faixa
de domínio sem autorização da entidade que administra a Rodovia é uma coisa muito
diferente, vez que tal permissão coloca em risco os usuários que utilizam a via pública. Isso
porque, quando da celebração do Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU), a empresa
presta informações e esclarecimentos imprescindíveis para utilizar a rodovia (informa data e
horário, o trecho em que ocorrerá os trabalhos, apresenta projeto). Assim, sem o CPEU, o
DNIT não tem conhecimento dos trabalhos que a autora realizará na faixa de domínio,
colocando em risco os usuários, moradores, empregados de outras empresas, que também
estejam trabalhando na via e, inclusive, os próprios empregados da autora.
Um exemplo bem prático: como o DNIT não terá conhecimento da data e do trecho que a
autora realizará os trabalhos, será possível que, na mesma data e local, uma outra
concessionária esteja realizando trabalhos na mesma via. Já pensou a Sanepar construindo
valeta para a passagem de rede de água/esgoto e a autora lançando cabos nos postes, isso
tudo numa mesma faixa de domínio?"

Seguiram-se contrarrazões da autora - evento 86.
Os autos vieram conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Tempestividade:
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O prazo para interposição de embargos é de 05 dias úteis (art. 1023 e art. 219,
CPC/2015) ou de 10 disa úteis, cuidando-se de entidades submetidas a regime de direito
público (art. 183, CPC). Na espécie, referido prazo foi cumprido, conforme se infere da
conjugação dos eventos anteriores, bem como lei 11.419, art. 5º. Conheço ambos os embargos
(movimentos 77 e 81), tanto por isso.

2.2. Considerações gerais sobre os embargos declaratórios:
Como sabido, todas as deliberações judiciais devem ser bem fundamentadas. O
juízo deve enfrentar os argumentos lançados pelas partes, esclarecendo a razão pela qual
decidiu desta ou daquela forma (art. 93, IX, CF). Os embargos de declaração destinam-se
justamente a oportunizar ao Poder Judiciário a eliminação de arestas; viabilizam a supressão
de obscuridades, omissões ou contradições presentes no interior da resolução impugnada
(RSTJ 59/170).
A contradição, a dúvida e a obscuridade devem ser aferidas, todavia, em razão
de critérios razoavelmente objetivos e não apenas do ponto de vista específico deste ou
daquele embargante. Não basta, pois, que o insurgente simplesmente discorde da decisão, eis
que, em tal caso, deve se socorrer dos meios de impugnação adequados junto aos tribunais
revisores respectivos.
A via declaratória se presta, com exclusividade, como mecanismo para se
corrigir os defeitos presentes no interior da decisão proferida, porquanto, a teor da Lei
Fundamental, repisa-se, todas as decisões judiciais devem claras e inteligíveis.
Os embargos de declaração constituem-se em instrumento de uso restrito, não se
prestando a sucedâneo recursal. Isto é, não têm por escopo precípuo a reforma do julgado;
para isso o ordenamento preconiza os recursos de caráter devolutivo à semelhança da
apelação e do agravo, como cediço.
Eles "não se constituem em recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão" (Bol. ASSP 1.536/122, mencionado por Theotônio Negrão. CPC comentado,
nota ao art. 535). De igual forma, "a contradição que autoriza o uso
de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que
se encontra entre decisões diversas" (STJ, REsp 36.405-1, DJU 23/05/94, p. 12.612).
Em situações extravagantes, porém, os embargos podem ensejar a modificação
da própria decisão impugnada. Isso ocorre quando há uma contradição de tal monta entre
premissas e sínteses, no interior do julgado, que, corrigindo-se os equívocos, o Poder
Judiciário se vê obrigado a lançar outras conclusões. A isso se denomina de efeito infringente
dos embargos.
"A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é
admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos
decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado." (HC
86139, ELLEN GRACIE, STF, omiti o restante da ementa)
5047242-37.2018.4.04.7000
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Colho também a lição de Araken de Assis sobre o tema:
"A finalidade dos embargos de declaração consiste em aclarar o pronunciamento do órgão
judicial. Em tal mister, parece inevitável a modificação do pronunciamento (infra, 70, I), por
mínima que seja. Sucede que, nos casos de omissão, frequentemente o provimento apresenta
características infringentes. O resultado do provimento é invertido, sob pena de o órgão
judiciário incidir no defeito da contradição, por outro motivo e em consequência dos
próprios embargos.
Exemplo muito repetido situa o problema. O juiz acolheu o pedido formulado por Pedro contra
Mário,
mas
olvidou
o
exame
da
prescrição
alegada
pelo
réu;
interpostos embargos de declaração, e superada a barreira da admissibilidade, das duas uma:
ou o juiz dá provimento aos embargos de declaração, suprindo a omissão, e rejeita a exceção,
alinhando tal resultado com o anterior acolhimento do pedido; ou o juiz dá provimento
aos embargos de declaração e acolhe a exceção, encontrando-se na árdua contingência de,
sob pena de incidir em contradição, emitir sentença de mérito desfavorável ao autor (art. 269,
IV). Em ambas as hipóteses, o provimento dos embargos de declaração modificou a sentença,
acrescentando-lhe o que faltava; no segundo caso, o provimento desalinhou a resolução da
questão prévia e o dispositivo anterior, impondo-se alteração dramática, do ponto de vista do
autor, porque lhe retira a vitória já conquistada. E jamais se poderá afirmar que o desfecho
preconizado representa efeito anômalo no julgamento dos embargos declaratórios. O defeito
alegado é típico. O alinhamento da decisão, inevitável.
Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É
totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os
termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato
para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos represtinatórios os defeitos
contemplados no art. 535, I e I, que os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª Seção do STJ, o
recurso vertido revelaria 'o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo
julgamento da questão já decidida.' Nesta situação, os embargos assumem feição protelatória,
ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, primeira parte, do CPC. É
questão extremamente delicada distinguir o efeito infringente admissível da simples pretensão
a novo julgamento e, neste caso, identificar caráter protelatório, que há de ser manifesto."
(ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 5. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 632-633)

Convém atentar, ademais, para o art. 1.022, CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
5047242-37.2018.4.04.7000
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Recebo os embargos, destarte, sempre como uma oportunidade para que a
prestação jurisdicional seja aperfeiçoada. Ainda assim, não se pode vislumbrar nesse
mecanismo um meio corriqueiro de rediscussão, perante o mesmo juízo, de temas já
solucionados na sentença/decisão.
Em tal caso, por imperativo legal e constitucional, a competência para o exame
e, sendo o caso, reforma do julgado/decisão será dos tribunais pertinentes.

2.3. SITUAÇÃO VERTENTE:
No movimento-81, o DNIT argumentou que o Juízo não teria indicado qual a
norma que dispensaria a autora da necessidade de celebrar contrato com aquela autarquia,
para uso da faixa de domínio.
O DNIT possui parcial razão no que alega.
Não há necessidade de celebração de contrato com aquela autarquia, pelas
razões detalhadas na sentença de evento 73. Todavia, há necessidade de que a autarquia
autorize o direito de passagem, na forma do art. 12, §2º da lei de antenas, também verbalizada
na sentença. No movimento 86, a autora sustentou já ter obtido a aludida autorização, diante
da utilização dos postes da COPEL.
Tampouco há incorreção que toca aos juros aplicáveis ao caso. Os juros
incidente sobre a poupança são de 0,5% ao mês. E menos do que isso implica negar ao credor
a devida indenização pela mora havida.
A autora pretende a declaração da ilegalidade da súmula 1 DNIT. Só que não é
dado ao Juízo promover esse tipo de declaração, e a autora sequer tem legitimidade para esse
pleito. A alegada invalidade pode ser apontada como causa de pedir e não como pedido
principal. Do contrário, a autora acabaria por deflagrar uma espécie de controle concentrado
de validade de normas, perante o Juízo de 1ª instância. Ela não possui pertinência subjetiva
para algo do gênero e tampouco a presente unidade jurisdicional pode promover aludida
análise, de modo a ensejar o efeito da coisa julgada, quanto ao seu conteúdo.
Enfim, a aludida invalidade já foi examinada, enquanto causa de pedir e como
fundamento da sentença, de modo que isso não transita em julgado (art. 504, I, CPC). Por
conseguinte, sequer é o caso de conhecer da pretensão deduzida no item 'f' da peça inicial, da
a manifesta inadequação da via para tanto eleita.
A autora também postulou que fosse "declarada a imprestabilidade da minuta
do “Contrato SR-PR-0581/2018” oferecido pelo Réu em face da Autora para que seja feito o
lançamento de cabos e fibras nos postes de propriedade da COPEL"
A rigor, é um pleito redundante, dado que é simples projeção da pretensão a não
ser obrigada a pagar valores e a celebrar contratos, algo já apreciado e reconhecido na
sentença. De todo modo, pela fundamentação lançada no evento 73, a autora faz jus à aludida
5047242-37.2018.4.04.7000
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declaração, NO QUE LHE TOCA.

III - EM CONCLUSÃO
- CONHEÇO os embargos declaratórios opostos pelo DNIT no movimento
81 e os JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com o fim de COMPLEMENTAR
a fundamentação da sentença de evento 73, nos termos acima expostos.
- CONHEÇO os embargos declaratórios opostos pela empresa autora, no
movimento 81, e os JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, com o fim de
RETIFICAR o dispositivo da sentença, nos termos seguintes:
------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. NÃO CONHEÇO do pedido deduzido pela empresa, no que tocava à pretensão à
declaração de nulidade de súmula administrativa do DNIT.
3.2. Quanto ao mais, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com força no
art. 487, I, CPC, e RATIFICO a antecipação de tutela de evento 19, a fim de CONDENAR o
DNIT a se abster de condicionar o lançamento de cabos e fibras em infraestruturas em
faixas de domínio à prévia celebração de contrato e pagamento de contraprestações. Logo,
DECLARO a gratuidade da utilização, pela autora, de faixa de domínio, detida pelo DNIT,
mesmo quando situada em áreas rurais. E declaro a invalidade da minuta de instrumento
contratual SR-PR-0581/2018, enquanto pretensa condicionante para o lançamento de cabos
e fibras nos postes de propriedade da COPEL. CONDENO o requerido a promover o
pagamento, em favor da autora, de eventuais valores por ela pagos a título de
contraprestação pelo referido uso, observado o prazo de prescrição quinquenal, contada
retroativamente da data de ingresso da autora em juízo.
3.3. CONDENO o DNIT a pagar honorários sucumbenciais em favor
do advogado da autora, cujo montante fixo em 14% (quatorze por cento) do valor atribuído à
causa, devidamente corrigido pela variação do IPCA-E, com termo inicial na data do
ingresso em juízo e termo final na data do efetivo pagamento. São devidos juros moratórios
de 0,5% (meio por cento) ao mês, de modo linear e pro rata die, contados da data da
intimação na fase de cumprimento de sentença, na forma dos arts. 535 e ss. e leitura
a contrario senso do art. 85, §16, CPC. Levo em conta, para tanto, o valor e complexidade da
demanda, o zelo do(a) procurador(a) da parte autora e demais vetores do art. 85, CPC.
3.4. CONDENO o DNIT a promover o reembolso das custas que tenham sido recolhidas
pela autora (art. 4º, parágrafo único, lei n. 9.289/1996), corrigidos pelo IPCA-E, com termo
inicial na data em que os pagamentos foram promovidos pela autora e termo final na data
do efetivo reembolso pelo demandado (art. 82, CPC).
3.5. A presente causa não se submete ao reexame necessário, diante dos valores em causa
(art. 496, §3º, I, CPC). Caso sobrevenham recursos tempestivos, INTIME-SE a parte
recorrida para contrarrazões, no prazo de lei (art. 219 e 1.003, §5º e, conforme o caso, art.
5047242-37.2018.4.04.7000
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183, CPC). Em tal caso, oportunamente, REMETAM-SE então os autos ao TRF4, na forma
do art. 1010, CPC.

PRI.

Documento eletrônico assinado por FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700008119067v9 e do
código CRC dffa7463.
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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5005252-95.2020.4.04.7000/PR
AUTOR: CERTTO TELECOMUNICACOES LTDA
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT

DESPACHO/DECISÃO

I - RELATÓRIO
Em 03 de fevereiro/2020, a empresa CERTTO
TELECOMUNICACOES LTDA ingressou com a presente demanda,
sob o rito comum, em face do DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, pretendendo que o
Poder Judiciário declare que ela não estaria obrigada a pagar valores ou
a celebrar contrato com o requerido para o uso de infraestrutura já
existente, de forma compartilhada.
A autora disse estar sendo compelida a pagar preço
público ao DNIT pelo uso e ocupação de faixas de domínio, assim como
pelo compartilhamento de infraestrutura já existente - postes
administrados pelas companhias de energia elétrica. Sustentou que não
haveria distinção pelo réu entre as duas situações jurídicas, bem como
que mesmo quando necessária a utilização da faixa de domínio para
instalação de infraestrutura própria, seria indevida a cobrança pelo uso e
ocupação. Alegou que o compartilhamento de infraestrutura teria
previsão legal na lei geral de telecomunicações e resoluções conjuntas
da ANTEL, ANEEL e ANP, com base nas quais teria firmado com a
COPEL em 19.12.2018 contrato de compartilhamento de fixação em
postes, sob o nº 56000288. Não obstante, teria sido compelida a firmar
com o DNIT o contrato de compartilhamento de infraestrutura sob o
nº SR-PR-00737/2017, o qual se trataria na verdade de permissão de uso
da faixa de domínio em área rural e implicaria no pagamento anual do
valor de R$ 3.107,99 ao DNIT. Além disso, o demandado estaria a
impor suposta regularização de dois trechos da faixa de domínio, em
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que a autora apenas compartilharia a infraestrutura da COPEL,
discorrendo sobre os aspectos técnicos relacionados ao uso da faixa de
domínio.
Ela aduziu que a lei 13.116/2015, em seu art. 12, teria
atribuído gratuidade ao exercício do direito de passagem na faixa de
domínio. Citou o parecer exarado pela AGU, de nº
00019/2017/PGF/AGU, no sentido de que a Lei das Antenas teria
aplicação irrestrita, e relacionou precedentes, destacando que já teria
obtido êxito em ação movida em face do DER/PR, mediante concessão
da antecipação da tutela de urgência. Postulou pela concessão de tutela
no presente feito, inaudita altera parte, aduzindo que haveria risco de
dano, na medida em que seus associados poderiam ter seus projetos
estagnados, com significativa redução do poder de investimento.
Detalhou seus pedidos e atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00,
juntando documentos.
Ela postulou a concessão de tutela antecipada de urgência,
detalhou seus pedidos e atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00.
No movimento 3, posterguei a apreciação do pedido da
autora para o momento subsequente à apresentação da resposta por parte
do DNIT ou para depois do decurso do prazo para tanto estabelecido.
A autora comprovou o recolhimento de custas no
movimento 7 e postulou a apreciação da tutela, reportando-se a parecer
do MPF e à deliberação que prolatei em feito semelhante.

II - FUNDAMENTAÇÃO
2.1. PROVIMENTOS DE URGÊNCIA - considerações
gerais:
A cláusula do devido processo envolve alguma aporia. Por
um lado, o processo há de ser adequado: deve assegurar defesa,
contraditório, ampla produção probatória. Todavia, o processo também
deve ser eficiente, ele deve assegurar ao titular de um direito uma
situação jurídica idêntica àquela que teria caso o devedor houvesse
satisfeito sua obrigação na época e forma devidas. A demora pode
contribuir para um debate mais qualificado entre as partes; todavia,
também leva ao grande risco de ineficácia da prestação jurisdicional,
caso o demandante tenha realmente razão em seus argumentos.
Daí a relevância do prudente emprego da tutela de
urgência, prevista nos arts. 300 e ss. do novo CPC. Desde que a
narrativa do demandante seja verossímil, seus argumentos sejam
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fundados e a intervenção imediata do Poder Judiciário seja necessária i.e., desde que haja fumus boni iuris e periculum in mora - a antecipação
da tutela deverá ser deferida.
Sem dúvida, porém, que o tema exige cautela, eis que
tampouco soa compatível com o devido processo a conversão da
antecipação em um expediente rotineiro, o que violentaria a cláusula do
art. 5º, LIV e LV, CF. Ademais, o provimento de urgência não pode ser
deferido quando ensejar prejuízos irreversíveis ao demandado (art. 300,
§3º, CPC).
Atente-se para a lição de Araken de Assis, como segue:
"A tutela de urgência e a tutela de evidência gravitam em torno de
dois princípios fundamentais: (a) o princípio da necessidade; e (b) o
princípio da menor ingerência.
1.405.1. Princípio da necessidade - Segundo o art. 301, in fine, a par
do arresto, sequestro, arrolamento de bens, e protesto contra a
alienação de bens, o órgão judiciário poderá determinar qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito. Essa abertura
aplica-se às medidas de urgência satisfativas (art. 303, caput): a
composição do conflito entre os direitos fundamentais somente se
mostrará legítima quando houver conflito real, hipótese em quase
patenteia a necessidade de o juiz alterar o esquema ordinário de
equilíbrio das partes perante o fator temporal do processo. A
necessidade de o juiz conceder medida de urgência apura-se através
da comparação dos interesses contrastantes dos litigantes. Dessa
necessidade resulta a medida adequada à asseguração ou à
satisfação antecipada em benefício do interesse mais provável de
acolhimento em detrimento do interesse menos provável.
1.405.2. Princípio do menor gravame - O princípio do menor
gravame ou da adequação é intrínseco à necessidade. É preciso que a
medida de urgência seja congruente e proporcional aos seus fins,
respectivamente a asseguração ou a realização antecipada do
suposto direito do autor. Por esse motivo, a medida de urgência
cautelar prefere à medida de urgência satisfativa, sempre que
adequada para evitar o perigo de dano iminente e irreparável, e, na
órbita das medidas de urgência satisfativas, o órgão judiciário se
cingirá ao estritamente necessário para a mesma finalidade."
(ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. volume II. Tomo II.
Parge Geral: institutos fundamentais. São Paulo: RT, 2015, p. 370371)

Cuidando-se, ademais, de pedido em desfavor da Fazenda
Pública, a Lei 8.437/1992 veda a antecipação de tutela que implique
compensação de créditos tributários ou previdenciários (art. 1º, §5º). A
lei do mandado de segurança veda a concessão de liminares com o fim
de se promover a entrega de mercadorias, a reclassificação de servidores
públicos e o aumento ou extensão de vantagens de qualquer
natureza (art. 7º, §2º, lei 12.016).
Registre-se que o STF já se manifestou sobre a
constitucionalidade de algumas dessas limitações (lei 9.494), conforme
se infere da conhecida ADC 04-6/DF, rel. Min. Sydnei Sanches (DJU de
21.05.1999), com os temperamentos reconhecidos no informativo 248,
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STF. No âmbito do Direito Administrativo militar, há restrições ao
emprego do writ, por exemplo, diante do que preconiza o art. 51, §3º,
Lei n. 6.880/1980, ao exigir o exaurimento da via administrativa.
Acrescente-se que há hipóteses de tutela inibitória em que
a atuação judicial deve ser célere, de modo a coibir a persistência de
ilícitos e o incremento de danos ("a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", diz a Constituição).
Por outro lado, como sabido, o juízo não pode antecipar a
eficácia meramente declaratória de uma cogitada sentença de
procedência. Afinal de contas, a contingência é inerente aos
provimentos liminares; de modo que a certeza apenas advém do trânsito
em julgado (aliás, em muitos casos, sequer depois disso, dadas as
recentes discussões sobre a relativização da res iudicata): "É impossível
a antecipação da eficácia meramente declaratória, ou mesmo conferir
antecipadamente ao autor o bem certeza jurídica, o qual somente é
capaz de lhe ser atribuído pela sentença declaratória. A cognição
inerente ao juízo antecipatório é por sua natureza complemente
inidônea para atribuir ao autor a declaração - ou a certeza jurídica por
ele objetivada." (MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da
tutela. 7. ed. SP: Malheiros. p. 55)

2.2. FAIXAS DE DOMÍNIO:
Como cediço, as vias públicas são bens de uso comum do
povo, por força do art. 99, I, Código Civil: "São bens públicos: I - os de
uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças." A
área non edificandi abrange a pista de rolamento, os canteiros,
acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento das cercas
que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Por
outro lado, vigora uma limitação administrativa, vedando-se a
edificação nas margens de até 15m (quinze metros), contados da lateral
da pista, nos termos do art. 4º da lei 6.766/1979:
Art. 4º. III - ao longo das águas correntes e dormentes e
das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória
a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada
lado, salvo maiores exigências da legislação específica.
Aludida limitação é empreendida em prol da segurança do
tráfego viário e dos próprios moradores nos arredores de tais rodovias,
dado o conhecido risco de acidentes, colisões etc.: "A área non
edificandi configura uma limitação administrativa, na medida em que
impõe ao particular um dever negativo (obrigação de não fazer). A
razão de ser da proibição é, justamente, o perigo que as referidas
construções representam para osusuários das rodovias e para os
terceiros que transitam em suas adjacências. (...)" (AC
08001553520144058202, Desembargador Federal Cid Marconi, TRF5 Terceira Turma.)
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Por seu turno, as faixas de domínio são definidas no anexo
I a que se reporta o art. 4º do Código de Trânsito Nacional - lei n. 9.503,
de 23 de setembro de 1997 -: "art. 4º. Os conceitos e definições
estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo
I." "FAIXAS DE DOMÍNIO - superfície lindeira às vias rurais,
delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou
entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via."
Explicita Maria Sylvia Zanella di Pietro que "As faixas de
domínio não integram necessariamente o patrimônio público,
dependendo da legislação de cada ente político. É possível que o poder
público inclua nos decretos de desapropriação para construção de
rodovias não só a área desetinada à rodovia, como também área
destinada às faixas de domínio; e também é possível que essas áreas
permaneçam na propriedade privada, porém oneradas com serviços
administrativas ou, como preferem alguns, simples limitações
administrativas incidindo sobre bens particulares. Nos contratos de
concessão para exploração de rodovias normalmente as faixas de
domínio são transferidas para a concessionária, revertendo ao
patrimônio público ao término da concessão." (DI PIETRO, Maria
Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular. 3. ed.
São Paulo: Atlas. 2014. p. 68).
Ainda segundo Maria di Pietro, professora da USP, "Sendo
do patrimônio público, não há dúvidas que as faixas de domínio são
bens públicos não sendo pacífica a doutrina sobre a sua inclusão na
categoria de bens de uso comum do povo ou de uso especial. Na
realidade, trata-se de bens de uso comum do povo, da mesma forma que
as rodovias, em relação às quais constituem parte acessória. O fato de
estarem as estradas sob administração de empresa privada e o seu uso
estar sujeito a preço público não altera a natureza do bem, já que ele
continua aberto ao uso coletivo, na modalidade prevista no inciso I do
artigo 99 do Código Civil." (DI PIETRO, Obra citada. p. 68).
Tanto por isso, tais bens são inalienáveis, não sendo res in
commercio, conforme art. 100, Código Civil, não podendo ser
apropriados mediante usucapião, por exemplo, conforme art. 183, §3º,
Constituição.
"(...) 2. As faixas de domínio são bens públicos de uso comum que
integram a base estrutural sobre a qual uma rodovia é construída.
Essas faixas estão situadas nas margens das pisas de rolamento e
estão destinadas à função de abrigar as instalações necessárias para
o funcionamento da rodovia, tais como canteiros, acostamentos,
sinalizações e faixas de segurança. 3. Não há um diploma legal
específico que estabeleça a medida da faixa de domínio das rodovias,
sendo certo que sua extensão varia de acordo com o trecho da
estrada. Desta feita, sua delimitação consta do projeto geométrico
elaborado quando da sua construção. 4. Nas rodovias sob concessão,
as empresas prestadoras de serviço público são responsáveis pelo
funcionamento das estradas, devendo impedir a ocupação irregular
das faixas de domínio, podendo, inclusive, promover a
desapropriação das propriedades particulares que estejam inseridas
nessas áreas (RE 581947, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701585575091478162741384261910&evento=40400…

5/17

30/03/2020

DESPADEC

Pleno, julgado em 27/05/2010). 5. Além da área destinada à
operação da rodovia, o inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766/79
estabelece que ao longo das faixas de domínio será obrigatória a
reserva de uma faixa não-edificável com 15 metros de cada lado da
estrada, que compreenderá o espaço obrigatório entre as construções
de particulares e a margem da estrada, cujo limite é traçado pelas
faixas de domínio. 6. Tanto as faixas de domínio como a área non
aedificandi são parte da área ao longo das rodovias federais que não
pode ser alvo de ocupações irregulares, visto que são essenciais para
a realização do serviço público prestado nas estradas. (...)" (AC
00003831620134025113, ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO
MENDES, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA.)

De todo modo, os editais de concessão podem preconizar,
caso a caso, eventual outorga do uso privativo das faixas de domínio em
favor das empresas concessionárias, na forma do art. 11 da lei n. 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995 - leis das concessões -, em favor da
modicidade das tarifas. Ademais, "Quando o particular utiliza
privativamente um bem público em seu próprio benefício, é justo que
remunere o poder público pelo uso desse bem, já que usufrui de
benefício maior que os demais membros da coletividade. Mesmo assim,
em grande quantidade de casos, o poder público cede gratuitamente o
uso de bens públicos a particulares, por autorização, permissão ou
mesmo concessão de uso. No caso de faixas de domínio das rodovias ou
dos bes de uso comum do povo sob administração dos Municípios (ruas,
praças, logradouros públicos de qualquer espécie), quando utilizados
por concessionárias de serviços públicos, as instalações incidem sobre
um bem público em benefício de todos os que se utilizam desses
serviços. Todos se beneficiam e a utilização se insere entre os fins a que
o bem se destina. Os bens de uso comum do povo, como as ruas, praças,
estradas, faixas de domínio de rodovias, estão abertos ao uso ´comum
de todos; porém, também servem ao fim de instalação de infraestrutura
indispensável para a prestação de serviços públicos essenciais à
coletividade. Não se poderia conceber a prestação dos serviços de
fornecimento de água, gás, telefone, energia elétrica, sem a utilização
dos bens públicos de uso comum do povo. Essas instalações, quando
feitas em faixas de domínio de rodovias ou no solo urbano municipal,
não geral qualquer despesas, custos ou dano para as concessionárias
de rodovias nem para o Município. E, se implicarem danos, aí sim
haverá a reposição correspondente aos custos ou prejuízos
causados." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Obra citada. p. 70).
Como regra, a passagem de dutas, em tais áreas, pode ser
condicionada ao pagamento de emolumentos, conforme lógica dos
seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
RODOVIA MEDIANTE PASSAGEM DE DUTOS DE GÁS NATURAL
- POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - Lide na qual a autora,
concessionária de serviços públicos de distribuição de gás canalizado
nas Regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, postula que a
NOVADUTRA e o DNIT se abstenham de lhe exigir contraprestação
monetária como condição para a implantação do ramal de
distribuição de gás destinado ao abastecimento da Cooperativa
Agropecuária de Barra Mansa na faixa de domínio da rodovia
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Presidente Dutra. A pretensão não merece acolhida, pois a instalação
de dutos em faixas de domínio de rodovias constitui modalidade de
uso anormal e privativo de bem público que deve ser consentida pela
Administração Pública e pode ser remunerada nos termos do art. 11
da Lei nº 8.987/95 e art. 1º, "d", do Decreto-lei nº 512/69. Apelo
desprovido. Sentença mantida. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 002320317.2003.4.02.5101, GUILHERME COUTO DE CASTRO, TRF2).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE
LICENÇA OU PERMISSÃO DE PASSAGEM DE GASODUTOS EM
RODOVIAS FEDERAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
TAXA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
20, § 3º CPC. 1. A Administração Pública federal está autorizada por
lei a cobrar pelo uso das faixas de domínio de rodovias federais para
passagem de gasoduto por concessionária de distribuição de gás
canalizado (art. 1º da Lei nº 9.992/2000 e art. 11 da Lei nº 8.987/95).
Precedentes: STJ, REsp nº 975.097/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Rel.
p/ acórdão Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de
14.5.2010; STJ, AgRg AG nº 1.007.754/RS Rel. Ministro Humberto
Martins, 2ª Turma, unânime, DJe 27/10/2010; TRF-1, AG nº
2001.01.00.034913-2/DF, Des. Federal Selene Maria de Almeida, 5ª
Turma, por maioria, DJ de 03.02.2003, pág. 271; TRF-1, AG nº
2004.01.00.021521-0/DF, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves
(convocado), 6ª Turma, unânime, DJ de 03.4.2006, pág. 65; TRF-2,
AC nº 2000.51.01.019724-0, Rel. Desembargador Federal Mauro
Luis Rocha Lopes, DJU 11/3/2008; TRF-5, AC nº 2004.83.00.0183975, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima,
DJE 18/9/2009. 2. Hipótese de uso especial de bem público de uso
comum em que o usuário aufere benefício individual distinto daquele
auferido pela coletividade em geral, sendo irrelevante que se trate de
concessionária de serviço público de gás canalizado, máxime se esse
serviço é de prestação uti singuli e tem finalidade lucrativa. 3.
Quanto à recusa dos pedidos de passagem dos gasodutos pelo DNIT,
"inexistem elementos nos autos que permitam inferir a ilegalidade
dos referidos atos de indeferimento, tendo em visa que devidamente
justificados pela ré. Isto é, não se vislumbra na conduta da ré
qualquer abuso ou desvio de finalidade apto a viciar o ato atacado."
4. À vista dos critérios previstos no parágrafo 3o do artigo 20 do
CPC e considerando o conteúdo econômico e a complexidade da
demanda devem ser majorados os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Dá-se parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré e nega-se
provimento ao recurso de apelação interposto pela parte-autora.A
Turma Suplementar, por unanimidade, deu parcial provimento à
apelação interposta pela parte ré e negou provimento à apelação
interposta pela parte-autora. (AC 0032500-46.2003.4.01.3300, JUIZ
FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - 4ª TURMA
SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:21/06/2013 PAGINA:1517.)

2.3. LEI DE ANTENAS - cognição não exaustiva:
Registro, ademais, com cognição não exaustiva, que, até o
advento do Código Brasileiro de Telecomunicações - CTB - lei n. 4.117,
de 1962 -, o serviço de telefonia local era prestação por cerca de 1200
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operadoras, sem maior coordenação estatal, o que ensejava varáios
percalços.
A partir de 1962, foi sendo implementado o sistema
nacional de telecomunicações, sob controle da União. Em 1965 foi
criada a EMBRATEL, entidade que acabou por interligar os distintos
Estados-membros, contribuindo para a ampliação da rede. A lei n.
5.792, publicada em 11 de junho de 1972, determinou a criação da
TELEBRÁS, uma espécie de holding destinada a implementar a
logística de funcionamento das demais empresas do setor, constituindose em concessionária-geral do serviço em questão, conforme Decreto
74.379/1974. Pela redação original da CF/1988 (art. 21, XI), o serviço
de telecomunicações deveria ser prestado exclusiva e diretamente pela
União ou empresa estatal; o que restou alterado pela publicação da EC
08, de 1995, o que viabilizou a delegação da prestação de tais serviços,
mediante concessão, permissão ou autorização. Já a lei n. 9.295/1996
permitiu à TELEBRÁS constituir sociedades para exploração do serviço
móvel celular (art. 5º), com abertura à concorrência de alguns setores de
telecomunicações. Seguiu-se, ao que releva, a lei n. 9.472/1997, lei geral
de telecomunicações - LGT, atribuindo maior peso à prestação da
atividade pela iniciativa privada, ao contrário do que ocorria no período
anterior.
Ora, segundo o art. 73 da referida lei 9.472, com a redação
veiculada pela lei n. 11.934/2009: "As prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de
postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por
prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de
interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições
justos razoáveis. Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do
cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para
adequado atendimento do disposto no caput."
Isso vaticinaria, em princípio, a cobrança de
contraprestações pelo uso da faixa de domínio, na forma já detalhada
nessa deliberação. Por outro lado, o art. 70 da referida lei n. 9.472
preconizou
deveriam
ser
coibidos
os
comportamentos
anticoncorrenciais. Contudo, como enfatiza Alexandre Santos de
Aragão, "A pretendida concorrência esbarra, muitas vezes, na questão
do acesso à rede local, a qual segue sendo um insumo essencial para a
prestação, inclusive, do serviço de longa distância móvel, pois
geralmente não é viável a duplicação da infra-estrutura, impondo-se o
livre acesso e a interconexão. A LGT obriga o livre acesso em condições
não discriminatórias e isonômicas, prevendo ser livre a negociação do
preço do acesso, respeitado o limite fixado pela agência, conforem art.
155 LGT." (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços
públicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2008. p. 273). Nesse âmbito,
não raro, coloca-se em causa a "essential facilities doctrine", orientada
justamente a facilitar o acesso de concorrentes à infraestrutura,
beneficiando os usuários (sobre o tema, leia-se GARCIA-MORATO,
Lucía Lopes de Castro; ORTIZ, Gaspar Ariño. Derecho de la
competencia em sectores regulados. Granada: Comares. 2001. p. 23).
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701585575091478162741384261910&evento=40400…

8/17

30/03/2020

DESPADEC

Por outro lado, a lei n. 9.472/1997 também dispôs, no seu
art. 2º, I, que "O Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a
população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis,
em condições adequadas." Com cognição precária, pontuo que,
justamente para assegurar esse amplo acesso aos serviços de
telecomunicações, é que o art. 12 da lei de antenas, lei n. 13.116, de 20
de abril de 2015 dispôs o seguinte:
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.
§ 1o O disposto no caput não abrange os custos necessários à
instalação, à operação, à manutenção e à remoção da infraestrutura
e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela entidade
interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de
eventual dano efetivo ou de restrição de uso significativa.
§ 2o O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores
sob cuja competência estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

Já o direito de passagem encontra-se definido no art. 3º,
IV, da mesma lei: "direito de passagem: prerrogativa de acessar,
utilizar, atravessar, cruzar, transpor e percorrer imóvel de propriedade
alheia, com o objetivo de construir, instalar, alterar ou reparar
infraestrutura de suporte, bem como cabos, sistemas, equipamentos ou
quaisquer outros recursos ou elementos de redes de telecomunicações."
Percebe-se que a legislação acabou por assegurar o uso de
aludidas faixas de domínio, em prol do direito de passagem,
independentemente do pagamento de emolumentos, quando em causa
serviços de telecomunicações. O DNIT argumentou, porém, que a
aludida exoneração apenas seria aplicável no âmbito da cidade, sendo
devido o pagamento pelo aludido uso quando em causa a passagem de
fios em faixa de domínio situada na zona rural, conforme sua súmula
01: "A desoneração prevista no art. 12 da lei 13.116/2015 (Lei geral das
antenas) em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor de
telecomunicações atinge exclusivamente a zona urbana."
Para tanto, em síntese, o requerido socorre-se de um
argumento meramente topológico, enfatizando que os preceitos
circundantes ao referido art. 12 da lei de antenas apenas teriam versado
sobre normas aplicáveis no âmbito urbano. Neste sentido, reputo densa a
pretensão da autora, na medida em que a referida restrição deveria ter
sido verbalizada de modo expresso pela legislação, frente ao
postulado odiosa sunt restringenda. O argumento topográfico não chega
a modificar a leitura lexicográfica do dispositivo, tampouco havendo
vetores de índole constitucional a justificar a diferenciação entre área
urbana e rural, para os fins perseguidos pelo DNIT.
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Deve-se atentar, ademais, para a lógica dos julgados
abaixo, versando sobre a utilização de faixa de domínio, quando em
causa a prestação de serviços públicos essenciais:
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM
DE USO COMUM DO POVO. USO ESPECIAL. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A cobrança 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. Precedentes. 2.
Reforma da sentença.
(TRF4, AC 5029031-71.2014.4.04.7200,
QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 30/05/2018)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM
DE USO COMUM DO POVO. USO ESPECIAL. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. LEI 13.116/15.
ÁREA RURAL. I. 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 13116/15 à concessão
da gratuidade quanto aos bens públicos situados em áreas rurais.
(TRF4, AC 5026684-69.2017.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator
ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 16/11/2017)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL; BENS PÚBLICOS. USO
DE SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO (IMPLANTAÇÃO DE DUTOS E CABOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES,
P.
EX.).
COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da
exigência de valores pela utilização de faixas de domínio das
rodovias sob administração do DER para passagem de dutos e cabos
de telecomunicações ou de outros serviços públicos essenciais
prestados pela recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
cobrança em face de concessionária de serviço público pelo uso de
solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para a instalação de
postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a utilização,
neste caso, reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe
a fixação de preço público - e (ii) a natureza do valor cobrado não é
de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia
exercido. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2012)
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ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE
RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM
DE USO COMUM DO POVO. USO ESPECIAL. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3. Reforma da
sentença. (TRF4, AC 5027164-72.2016.4.04.7200, QUARTA TURMA,
Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em
01/08/2018)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE
FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO
ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA PELA
CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. 1. A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos
suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art.
300 do CPC. 2. A cobrança pela utilização de faixa de domínio
público, em face de concessionária de serviço público, pelo uso do
solo é ilegítima, eis que o uso reverte em favor da própria sociedade,
no caso por meio da execução de saneamento básico, conforme
entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. (TRF4, AG
5029219-57.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO
FAVRETO, juntado aos autos em 27/09/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EM RAZÃO DA
OCUPAÇÃO DO SUBSOLO DA FAIXA DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso concreto, está a SANEPAR a realizar
obras para a ampliação do sistema de abastecimento de água no
Município de Irati - relacionadas, portanto, à prestação de serviço
público essencial. Este Tribunal tende a considerar ilegal a cobrança
de valores pelo uso de faixa de domínio em circunstâncias tais. 2.
Considerando a essencialidade do serviço público a ser implantado,
bem como tendo em conta a ausência de previsão legal para a
cobrança, assim como a jurisprudência desta Corte, a insurgência do
DNIT não prospera. (TRF4, AC 5000363-42.2018.4.04.7009,
TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER,
juntado aos autos em 10/07/2019)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RODOVIAS
FEDERAIS.
UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. PASSAGEM DE ADUTORA
DE
ÁGUA.
COBRANÇA
PELA
CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Indevida a cobrança, pela concessionária,
de valor pelo uso de faixa de domínio, quando não houver previsão
contratual específica, mormente se o uso reverter em melhoria na
prestação de serviço público à população - no caso, a passagem de
adutora de água. 2. Considerando a essencialidade do serviço
público a ser implantado e tendo em conta a ausência de previsão
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legal para a cobrança, deve ser mantida a decisão liminar. (TRF4,
AG 5007469-96.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 15/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE
SANEAMENTO BÁSICO. NECESSIDADE DE USO DO SUBSOLO
DA RODOVIA PÚBLICA FEDERAL. COBRANÇA DE TAXA DE
USO DO SUBSOLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A SANEPAR está a
realizar obras para a ampliação do sistema de abastecimento de
água no município relacionadas à prestação de serviço público
essencial, não sendo possível a cobrança de taxas por ausência de
previsão legal, bem como pela jurisprudência desta Corte. 2.
Manutenção da decisão agravada. (TRF4, AG 504201092.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO
D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 21/03/2019)

Aludida intelecção é de aplicação cogente, ademais, por
força do que preconizam os arts. 489, §1º, VI e 927, CPC/15, a cujo
respeito Araken de Assis leciona o seguinte:
"Por mais de uma razão só em sentido amplíssimo mostra-se possível
conceber o julgamento segundo a legalidade, conseguintemente, a
obediência do juiz à lei. O juiz não deve contas unicamente à sua
consciência e aos pendores do seso de justiça próprio. Não julga
porque quer, nem recebeu investidura nesse sentido. O Estado
outorgou-lhe esse poder, consoante o modelo constitucional,
exigindo-lhe modesta contrapartida: obediência ao ordenamento
jurídico, principalmente à lei, ou seja, ao direito vigente no Estado,
na sua inteireza, especialmente quanto às fontes formais do Poder
Legislativo. E impõe essa exigência por razão básica, mas
fundamental: a conduta prescrita aos particulares e aos agentes
públicos e conhecida prévia e abstratamente nas normas legais, e o
próprio juiz, o mais importante órgão estatal, não se furta desses
comandos. O problema da legitimidade democrática da criação
judicial não pode ser resolvidos pelos controles internos da
magistratura, porque esses são exercidos por outros juízes.
Em matéria de previsibilidade dos pronunciamentos judiciais, e,
portanto, de segurança e de certeza, que constituem o cimento
imprescindível à ordem jurídica justa, a súmula vinculante significou
notável avanço, agora acompanhado dos precedentes no julgamento
dos casos repetitivos (art. 928, I e II). E, perante a súmula vinculante
e o precedente, a obediência à lei (ou antes, à consciência da pessoa
investida na função judicamente) não serve de pretexto hábil ao seu
descumprimento.
À primeira vista,as operações intelectuais do órgão judiciário,
perante o verbete, não se distinguiriam das feitas para aplicar o
direito objetivo. Embora a aplicação da súmula vinculante e do
precedente não seja mecânica e automática, pois a adequação da tese
jurídica à questão de fato depende de interpretação, ensejando
pronunciamento alternativo, tal questão não toca o ponto.
E, com efeito, se a tese jurídica consagrada na súmula e no
precedente rege a espécie litigiosa, todavia, ao órgão judiciário
faltará a liberdade de aplicá-la, ou não. É imperativo que a aplique
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ao objeto litigioso. Ficará impedido de rejeitá-la, oferecendo sua
própria interpretação da questão constitucional. E deixando de
aplicá-la, estritamente, ensejará a reclamação prevista no art. 103,
§3º, CF e no art. 988, NCPC. O acolhimento da reclamação
implicará nulidade do provimento contrário à súmula. Desaparece,
correlatamente, a independência do juiz.
Essa situação de modo algum equivale à submissão do juiz ao
ordenamento jurídico subentendida no art. 8º. O juiz é livre para
negar aplicação à lei e para interpretá-la a seu modo, adotando
entendimento minoritário ou vencido, o que nunca ocorrerá perante
uma súmula vinculante ao precedente. Em suma, a liberdade de
interpretação fica restrita à adequação da tese jurídica ao material
de fato (art. 489, §1º, VI) e desaparece a liberdade de aplicação."
(ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. Volume II - Tomo I. Parte
geral. Institutos Fundamentais. Sâo Paulo: RT, 2015, p. 926-927)

Atente-se, ademais, para a decisão do TRF4, ao apreciar o
agravo interposto pelo DNIT nos autos n. 500746996.2019.4.04.0000/PR:
"(...) Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo
agravante, não há como acolher - pelo menos em juízo de cognição
sumária - a irresignação recursal.
Sobre o tema, a e. 2ª Seção desta Corte já se manifestou, no
julgamento
dos
Embargos
Infringentes
nº
500305264.2010.404.7001/PR, reconhecendo indevida a cobrança, pela
concessionária, de valor pelo uso de faixa de domínio, quando não
houver previsão contratual específica, mormente se reverter em
melhoria na prestação de serviço público à população - no caso, a
passagem de adutora de água.
No mesmo sentido, confiram-se:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL;
BENS
PÚBLICOS. USO DE SOLO, SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO
POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
(IMPLANTAÇÃO
DE
DUTOS
E
CABOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES, P. EX.).
COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da
exigência de valores pela utilização de faixas de domínio das
rodovias sob administração do DER para passagem de dutos e
cabos de telecomunicações ou de outros serviços públicos
essenciais prestados pela recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que a cobrança em face de concessionária de serviço
público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja
para a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p.
ex.) porque (i) a utilização, neste caso, reverte em favor da
sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço
público - e (ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois
não há serviço público prestado ou poder de polícia
exercido.Precedentes.
3. Recurso especial provido.
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(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe
18/06/2012, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO
DE RODOVIA PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA
ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO ESPECIAL.
COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3. Reforma da sentença. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5027164-72.2016.4.04.7200, 4ª Turma , Juiz Federal
SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, DECIDIU, POR
UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS EM 01/08/2018,
grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO
EM RODOVIA FEDERAL POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE. Não
é exigível de concessionária o pagamento de remuneração pelo
uso da faixa de domínio de rodovia federal para a instalação
de equipamentos necessários à prestação de serviço público
essencial. Precedentes. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO Nº 5002719-45.2011.404.7206, 4ª TURMA, Des.
Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 07/03/2016,
grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO
DE FERROVIA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL.
COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. STF. STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal
tem afastado a cobrança pela utilização de faixa de domínio
público
adjacente
a
rodovias
e
estradas
federais/estaduais/municipais,
quando
necessária
à
instrumentalização ou à ampliação de serviços públicos
legitimamente concedidos a entidades privadas. Entendimento
que pode ser estendido à cobrança da exação relativa à
utilização da faixa de domínio público adjacente à ferrovia
federal. 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, 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 (bem assim, à instalação de equipamentos para o
efetivo e adequado cumprimento do objeto do contrato de
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concessão). 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento segundo o qual a cobrança em face
de concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo
ou espaço aéreo é ilegítima porque (a) a utilização reverte em
favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de
preço público - e (ii) a natureza do valor cobrado não é de
taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia
exercido. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 501252552.2015.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal SALISE
MONTEIRO
SANCHOTENE,
POR
UNANIMIDADE,
JUNTADO AOS AUTOS EM 29/05/2015, grifei)
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA
ELÉTRICA. CONCESSÕES. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO DE RODOVIA. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO A BEM DE USO COMUM DA POPULAÇÃO.
COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 84.398/80.
INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LEI Nº 8.987/95. 1. De
acordo com o Decreto nº 84.398/80 o custeio das modificações
de linhas de transmissão de energia elétrica em virtude de
obras necessárias incumbe ao órgão responsável pela rodovia,
razão porque descabida a cobrança objeto dos autos.
Precedentes dos Tribunais. 2. A execução de serviço público
essencial, de interesse de toda a coletividade, não pode ser
limitado em razão do interesse público secundário dos entes
estaduais e municipais de arrecadar valores pela utilização
destas faixas de domínio. Inaplicabilidade do art. 11 da Lei nº
8.987/1995. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº
5043418-80.2012.404.7000, 4ª TURMA, Des. Federal LUÍS
ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE,
JUNTADO AOS AUTOS EM 28/04/2015, grifei)
Com efeito, considerando a essencialidade do serviço público a ser
implantado e tendo em conta a ausência de previsão legal para a
cobrança, tenho que deve ser mantida a decisão liminar.
Ademais, não vislumbro risco de perecimento do direito do
agravante, uma vez que na hipótese de vir a ser julgada improcedente
a ação, os valores sub judice poderão ser cobrados pelo agravante,
com os respectivos encargos moratórios, oportunamente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, nos termos da fundamentação."

Assim, em primeiro exame, não há necessidade de
celebração de contrato com aquela autarquia, pelas razões detalhadas
acima. Apenas RESSALVO que se faz necessário que a autarquia
autorize o direito de passagem, na forma do art. 12, §2º da lei de
antenas, diante do exercício do poder de polícia. Para tanto, porém, o
DNIT não poderá cobrar valoes das empresas associadas e tampouco
poderá negar aludida autorização com desvio de finalidade.
Quanto ao mais, no que toca ao presente exame, registro
que, em princípio, não é cabível a pretensão à declaração da ilegalidade
da súmula 1 DNIT. Em princípio, a alegada invalidade pode ser
apontada como causa de pedir e não como pedido principal. Do
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701585575091478162741384261910&evento=4040…

15/17

30/03/2020

DESPADEC

contrário, a autora acabaria por deflagrar uma espécie de controle
concentrado de validade de normas, perante o Juízo de 1ª instância. Ela
não possui pertinência subjetiva para algo do gênero e tampouco a
presente unidade jurisdicional pode promover aludida análise, de modo
a ensejar o efeito da coisa julgada, quanto ao seu conteúdo.

2.4. PERICULUM IN MORA:
Também há periculum in mora, na exata medida em que,
caso a antecipação não seja deferida, a prestação do serviço pelas
entidades associadas à demadandante restarão condicionada ao
pagamento de contraprestações ao requerido, com o encarecimento ou
mesmo com a inviabilização da sua atividade econômica, em uma
espécie de solve et repet.

III - EM CONCLUSÃO
3.1. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, na forma
do art. 300, CPC, DETERMINANDO ao DNIT que se abstenha de
condicionar a autorização para o lançamento de cabos e fibras em
infraestruturas já existentes em faixas de domínio, de forma
compartilhada, à prévia celebração de contrato e pagamento de
contraprestações, diante do quanto preconiza o art. 12 da lei de antenas,
cuide-se de áreas urbanas ou rurais.
3.2. Também DEFIRO a antecipação de tutela, a fim de
que o DNIT se abstenha de deixar de analisar pedidos de uso efetivo de
faixa de domínio, com respeito aos prazos legalmente estipulados para
tanto. RESSALVO, todavia, que o DNIT deverá exercer o poder de
polícia sobre tais áreas, podendo indeferir pleitos sempre que houver
efetivo comprometimento da segurança pública.
3.3. DECLARO suspentas as cobranças de valores, no que
toca à demanadnte, quanto ao aludido uso da faixa de domínio.
REGISTRO que se cuida de deliberação precária. Caso essa medida de
urgência venha a ser revogada, a autora deverá suportar o pagamento de
tais encargos de modo atualizado e com os consectários moratórios
pertinentes, conforme lógica da súmula 405, STF, do que a demandante
fica ciente.
3.4. Deixo de fixar astreintes, por ora, dado que não há
sinais de que a deliberação será descumprida pelo requerido. Sendo o
caso, imporei multa diária para a hipótese de descumprimento, na forma
ditada pelo art. 537, CPC. INTIMEM-SE as partes da presente decisão.
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3.5. AGUARDE-SE oportuna apresentação de resposta
pelo requerido ou decurso in albis do prazo para tanto fixado.
3.6. Com a resposta ou decurso do prazo, INTIME-SE a
parte autora para réplica em 15 dias úteis, conforme art. 351, CPC.
3.7. Oportunamente, INTIMEM-SE as para que, querendo,
especifiquem os meios probatórios pertinentes e necessários à solução
do caso. Na hipótese de postularem prova pericial, deverão apresentar
desde logo os pertinentes quesitos, sem prejuízo de subsequente
intimação para indicação de assistentes periciais, caso a diligência venha
a ser deferida pelo Juízo. Caso requeiram a inquirição de testemunhas,
deverão apresentar desde logo o pertinente rol. Prazo de 15 dias para a
autora e prazo de 30 dias para o requerido - art. 183, CPC.
3.8. Por fim, tudo cumprido, VOLTEM-ME
CONCLUSOS para saneamento do feito, na forma do art. 157, CPC.
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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5053853-69.2019.4.04.7000/PR
AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E
TELECOMUNICACOES-REDETELESUL
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

DESPACHO/DECISÃO
I - RELATÓRIO
Em 04 de outubro/2019, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE
SOLUÇÕES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES-REDETELESUL ingressou com a
presente demanda, sob rito comum, em face do DNIT, pretendendo a declaração do alegado
direito à ocupação da faixa de domínio do DNIT para colocação de infraestrutura de suporte
própria (dutos, postes, torres e outros) de forma gratuita e em quaisquer regiões, seja em áreas
urbanas ou rurais.
A autora sustentou, para tanto, que a propositura desta demanda teria sido
autorizada expressamente pelas empresas associadas, implicando sua legitimidade ativa para
a deflagração da causa. A demanda teria por escopo assegurar a utilização da faixa de
domínio para edificação de infraestrutura de suporte, sem contraprestação, assim como nos
casos em que há compartilhamento de infraestrutura já existente, pertencente a distribuidoras
de energia elétrica. Mesmo quando compartilhada a infraestrutura, suas associadas estariam
sendo compelidas a celebrar contrato com o DNIT, obrigando-se a remunerar o uso e a
ocupação da faixa de domínio. Tal cobrança seria descabida e insubsistente, na medida em
que a Lei 13.116/2015, em seu art. 12, teria assegurado gratuidade do aludido uso, no que
tocaria às prestadoras de serviços de telecomunicações.
A autora discorreu sobre as disposições do art. 73 da Lei Geral de
Telecomunicações, no art. 14 da Lei da Antenas e art. 4º da Resolução Conjunta nº 001/1999
da ANATEL, ANEEL e ANP, ao argumento de que teriam garantido a adoção de preços
justos e razoáveis no compartilhamento de infraestruturas, constituindo tal prática como um
direito objetivo, dado que suas associadas seriam prestadoras de serviços essenciais e que
desempenhariam relevante instrumento de política pública, garantindo à população o acesso
aos mais diversos serviços de telecomunicações. A autora reportou-se ao Decreto nº
84.398/1980.
Segundo a demandante, mesmo nos casos em que necessária a implantação de
infraestrutura para passagem de fibra óptica, cabos, dutos, fios e conexões, em faixa de
domínio, com a necessária contratação e autorização junto ao DNIT, haveria isenção do
pagamento de contraprestação.
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Ela aludiu ao parecer exarado pela AGU, de nº 00019/2017/PGF/AGU,
argumentando que a Lei das Antenas teria aplicação irrestrita, e relacionou precedentes,
destacando já ter logrado êxito em ação movida em face do DER/PR, mediante concessão da
antecipação da tutela de urgência. Ela postulou a concessão de tutela no presente
feito, inaudita altera parte, aduzindo que haveria risco de dano, na medida em que seus
associados poderiam ter seus projetos estagnados, com significativa redução do poder de
investimento. Detalhou seus pedidos e atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00, juntando
documentos.
No evento 3, a Juíza titular desta VF determinou a citação do DNIT, assim
como a intimação da COPEL, ANATEL e UNIÃO para manifestarem eventual interesse no
feito, postergando a análise do pedido antecipatório. A ANATEL e a UNIÃO disseram não
terem interesse em atuar na demanda (ev. 13/4).
O DNIT anexou sua contestação no movimento 15, argumentando que haveria
irregularidade na representação processual da autora; postulou a limitação territorial dos
efeitos da sentença aos substituídos da associação autora domiciliados na área de competência
desta Vara Federal, excluídos os municípios das demais subseções judiciárias do Paraná.
Quanto ao mais, a autarquia disse que o uso da faixa de domínio de rodovias federais - quer
seja pelo compartilhamento de uma infraestrutura já existente ou pela realização de novas
obras - demandaria autorização, nos termos contidos no art. 1º 'd' do Decreto-lei 512/69, art.
50 do CTB (Lei n. 9.503/97) e art. 80 da Lei 10.233/01, bem como que seria indiscutível o
poder de polícia do DNIT sobre as rodovias federais e aludidas faixas de domínio.
O demandado disse que a autorização para uso das faixas de domínio se daria
pela celebração do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU. Um os principais
objetivos da faixa de domínio seria a segurança dos usuários, razão pela qual seria necessário
tomar conhecimento dos trabalhos ali desempenhados. Disse que haveria aspectos técnicos a
serem observados, de acordo com a topografia do ambiente rodoviário, exigindo-se avaliação
do projeto relacionado à implantação de infraestrutura. Discorreu acerca das normas técnicas
a serem observadas.
O DNIT sustentou que as faixas de domínio das rodovias federais, como bens
públicos de uso comum do povo, poderiam ter sua utilização gratuita ou retribuída,
conforme estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertenceriam, nos
termos do art. 103 da Lei 13.116/2015. Aduziu que possuiria competência exclusiva para
deliberar sobre a remuneração pelo uso de bens sob sua titularidade, bem como que a isenção
prevista na Lei nº 13.116/2015 seria específica do direito de passagem em áreas urbanas, não
havendo qualquer menção à área rural. Negou a existência de conflito entre entendimentos do
DNIT, ANATEL e MCTIC, alegando que haveria tão somente divergências parciais e
artificiais, bem como que o despacho exarado pelo Procurador-Geral Federal, de nº
00019/2017/PGF/AGU, seria meramente opinativo e não vincularia a Administração, sendo
devida a cobrança pelo uso da faixa de domínio.
A autora juntou sua réplica no movimento 19.
O MPF apresentou parecer no evento 25, opinando a favor do acolhimento da
pretensão da associação autora.
5053853-69.2019.4.04.7000

700008234439 .V25

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f04fb80aeb51ace1538b99d…

2/23

01/06/2020

:: 700008234439 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
11ª Vara Federal de Curitiba
Os autos vieram conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO
2.1. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA:
A autora é uma associação, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, orientada à
defesa dos interesses e direitos das empresas do ramo de provedores e soluções de internet e
telecomunicações, segundo se infere do seu estatuto social.
Na espécie, está em causa o alcance do art. 8º, III, da Constituição Republica,
preceito que versa sobre a defesa, pelas entidades associativas e sindicatos, dos interesses
coletivos da categoria respectiva:
"Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla
legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (RE
883.642 RG, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-6-2015, P, DJE de 26-6-2015, Tema 823.)

Deve-se atentar, ademais, para o art. 2º-A, parágrafo único, da lei n. 9.494/1997,
veiculado pela MP 2.180-35/2001, com o seguinte conteúdo: "Nas ações coletivas propostas
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações,
a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados
e indicação dos respectivos endereços."
Abstraindo, aqui, o exame de eventual inconstitucionalidade do emprego de
medida provisória para alterar uma legislação que já estava em curso há mais de 10 anos
(cogitada violação ao art. 62, CF/1988), é fato que, in casu, as empresas associadas,
substituídas pela ora demandante, reuniram-se em assembleia geral em segunda convocação,
com presença de quórum mínimo de deliberação.
Atente-se para o julgado abaixo transcrito:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITMIDADE
PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ART. 5º, XXI, CF/88.
INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. As
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, podem promover a defesa dos
interesses dos seus associados, em juízo ou fora dele (art. 5º, XXI, da CF/88). 2. A autorização
exigida para a propositura de ação pela entidade associativa, em nome dos seus filiados, pode
ser individualizada ou, ainda, obtida por deliberação do órgão titular da competência
estatutária para manifestar a vontade do corpo social da entidade (Assembléia Geral ou outro
órgão diretivo). Precedentes da Corte (AC 2002.34.00.014867-4/DF, Rel. Desembargador
Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, Primeira Turma, DJ de 11/04/2005, p.28; AMS
96.01.13319-4/DF, Rel. Juiz Aldir Passarinho Junior, Primeira Turma, DJ de 28/04/1997,
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p.27944; AC 95.01.26478-5/DF, Rel. Juiza Maria José de Macedo Ribeiro (conv), Segunda
Turma, DJ de 30/01/2001, p.10). Não se revelam suficientes, para esse fim, autorizações
conferidas por membros da diretoria da entidade, obtidas em reuniões sem o devido quórum
estatutário. 3. Processo extinto, de ofício, sem julgamento do mérito, por ausência de juntada
aos autos de documentação essencial à propositura. (AMS 0059007-26.1998.4.01.0000, JUÍZA
FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES (CONV.), TRF1 - PRIMEIRA
TURMA, DJ 12/03/2007 PAG 6)

NA ESPÉCIE, a associação autora apresentou, no movimento 1, a ata-5,
tratando da convocação da assembleia para deliberação sobre o tema em questão. Ela juntou
relação nomional de associadas (evento-1, outros-6),

2.2. Alcance territorial de eventual sentença de procedência:
Sabe-se também que o exame da competência no que toca às demandas
coletivas não pode ser promovido sem atentar para as suas peculiaridades, como bem
explicita Rodolfo de Camargo Mancuso:
"Na interpretação das regras de competência é preciso ter presente que neste campo se está
lidando com a jurisdição coletiva, de sorte que os critérios e parâmetros provindos do
processo civil clássico - vocacionado à tutela de posições individuais, no plano da jurisdição
singular - devem aí ser recepcionados com a devida cautela e mediante as necessárias
adaptações. As diretrizes da instrumentalidade e da efetividade do processo precisam ser
particularmente implementadas, de sorte a se priorizar o foro do local do dano, seja pela
proximidade física com os fatos ocorridos ou temidos, seja pela facilitação na colheita da
prova, seja pela imediação entre o juízo e os sujeitos concernentes aos interesses meta
individuais de que se trata." (MANCUSO, Rodolfo. Ação civil pública. Em defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. 7. ed. SP: RT, 2001, p. 79).

Quando se cuida de ações civis públicas, é aplicável o art. 93 da lei 8.078, cujo
conteúdo transcrevo abaixo (por força do art. 21 da lei 7347/1985):
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça
local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional
ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo civil aos casos de competência
concorrente.

Esse critério é alvo da crítica de Elton Venturi, para quem o dispositivo deveria
ser lido com temperamentos, de modo a respeitar também a competência dos juízos de
comarcas e subseções do interior do Estado (VENTURI. A competência jurisdicional na
tutela coletiva in GRINOVER, Ada Pellegrini et al (org.). Direito Processual Coletivo e o
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 103).
Pode-se cogitar, em determinados casos, da aplicação do art. 2º-A, lei
9494/1997, com a redação veiculada pela MP 2.180-35/2001:
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Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator.
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a
autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos
endereços.
É duvidosa a constitucionalidade da mencionada norma, eis que veiculada por medida
provisória. É questionável a viabilidade de que se modifiquem regras processuais mediante um
instrumento legislativo excepcional, apenas cabível quando efetivamente presente uma
situação de urgência.
Mas, mesmo abstraindo isso, o fato é que referida condição não pode ser invocada quando se
trata da demanda coletiva prevista diretamente no texto constitucional (art. 8º, III, CF),
conforme bem explicitado pelo eg. TRF4:
"A ação foi ajuizada por sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul. Conforme já
referido, trata-se de substituição processual nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal,
que deve ser entendida de forma ampla, conforme já decidiu este Tribunal:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEIO DA SEGURIDADE
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEIS N.º 8.852/94 E 9.783/99. CONCEITO DE
REMUNERAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. IPHAN. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ART. 2º-A DA LEI N.º 9.494/97. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
19. A Lei Maior, em seu art. 8º, inciso III, cria a possibilidade genérica de organização
sindical ingressar em juízo na defesa dos interesse de toda a sua classe. Trata-se de
substituição processual, e tal substituição não depende de autorização dos sindicalizados.
20. Quanto aos interesses defendidos pelo sindicato, sua legitimidade extraordinária abrange
tanto os difusos quanto os individuais, conforme expressa autorização do inciso III do artigo
8º da CF/88. Por interesse individual deve ser considerado o homogêneo, isto é, aquele que,
embora individual, vincula-se à categoria ou a parte dela, autorizando a sua defesa coletiva e,
portanto, a incidência constitucional.
21. O requisito que se exige do sindicato é a íntima ligação da lide com as suas finalidades
institucionais, voltada à defesa de seus sindicalizados.
22. Resta legitimidade ao sindicato ainda que tais direitos individuais homogêneos não
estejam afetos à totalidade dos integrantes da categoria. Precedentes do STF e STJ.
23. A regra prevista no art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97, introduzida pela Medida Provisória n.º
2.180-35/01, em vigor por força do disposto no art. 2º da EC n.º 32/01, estabeleceu um limite
para a eficácia subjetiva da sentença, limitando-a ao rol de substituídos domiciliados no
território da competência do juiz.
24. A regra prevista no art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97 é destinada tão-somente às entidades
associativas previstas no art. 5º, XXI da CF (XXI - as entidades associativas, quando
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
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extrajudicialmente;) e não aos sindicatos, que defendem interesses de toda a categoria (não
somente dos associados), uma vez que atuam como substitutos processuais por força do art. 8º,
III, da CF/88.
25. Enfocando o objeto controverso (e não a parte ativa), surge no e.STJ posição
jurisprudencial que deixa de aplicar o art. 2º-A da Lei n.º 9.494/97 às ações coletivas
envolvendo direitos individuais homogêneos, sob o fundamento de que a disciplina do art. 93
do Título III do CDC cuidaria apenas desses e não dos direitos difusos e coletivos.
26. Conforme a jurisprudência do STJ, o IPHAN possui legitimidade para figurar no pólo
passivo da presente ação, uma vez que é autarquia dotada de personalidade jurídica própria e
que detém competência para gerir sua folha de pagamento.
27. Para as demandas ajuizadas até 08/06/2005, o prazo prescricional de cinco anos para
postular a restituição/compensação de créditos tributários começa a fluir somente após a
extinção definitiva do respectivo crédito (art. 168, I, do CTN) que, nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, se dá pela homologação fiscal - expressa ou tácita - do
recolhimento antecipado pelo contribuinte. Se não houver manifestação expressa, presume-se
tacitamente homologado o pagamento (e, portanto, extinto o crédito tributário) após cinco
anos 'a contar da ocorrência do fato gerador' (art. 150, § 4º, CTN). Assim, o contribuinte que
recolheu exação indevidamente, ou a maior, tem dez anos para repetir o indébito, contados do
fato gerador se a homologação for tácita. Se esta for expressa, terá cinco anos contados da
homologação do lançamento. Para as ações ajuizadas após 09/06/2005 (inclusive) - porquanto
a Seção de Direito Público do STJ, no RE n.º 327.043/DF, DJ de 10.10.2005, afastou a
aplicação do art. 3º da LC 118/2005 às ações ajuizadas até o término da vacatio legis de 120
dias - embora o prazo prescricional de cinco anos continue a fluir da extinção do crédito
tributário, esta, por força do referido art. 3º da LC 118/2005, ocorre no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1º do art. 150 do CTN. A propósito, EREsp
462.446/MA, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.10.2005. É de ser
observado, também, que a Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da
expressão 'observado, quanto ao art. 3º, o disposto no art. 106, I, da Lei n.º 5.172, de 25 de
outubro de 1966-Código Tributário Nacional', constante do art. 4º, segunda parte, da LC
118/2005 (II n.º 2004.72.05.003494-7, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira,
unânime, julgada em 16-11-2006). Esta Turma não desconhece, por certo, posterior decisão
tomada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AI nos
Embargos de Divergência em REsp 644.736/PE, ocorrido em 06-06-2007, cujo acórdão foi
publicado em 27-08-2007, a qual difere daquela tomada pela Corte Especial deste Tribunal no
que concerne à aplicação de regra de direito intertemporal segundo a qual 'o termo inicial do
novo prazo será o da data da vigência da lei que o estabelece, salvo se a prescrição (ou, se for
o caso, a decadência), iniciada na vigência da lei antiga, vier a se completar, segundo a lei
antiga, em menos tempo'. Entretanto, nossa Turma deve manter-se vinculada à questão solvida
pela nossa Corte Especial, na forma do art. 151 do Regimento Interno deste Tribunal, devendo
prevalecer sobre qualquer outro, exceto do Pretório Excelso. 28. Considerando o § 4º do art.
20 do CPC e os critérios previstos nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º do mesmo dispositivo, bem
assim os precedentes desta Turma e da 1ª Seção desta Corte (v.g., EIAC n.º
2000.04.01.107276-3/PR, Rel. Des. Federal Wellington Mendes de Almeida, DJ de
10.10.2001), a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 é razoável e dimensionada de modo a
não ofender o conceito de ínfima remuneração. (TRF4, APELREEX 2005.71.00.007272-4,
Segunda Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 06/08/2008)

"(...) Portanto, sendo ampla a legitimidade dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos
subjetivos individuais e coletivos de seus integrantes, incabível restringir os efeitos da decisão
judicial à competência territorial do órgão prolator." TRF4, AC 50451025053853-69.2019.4.04.7000
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31.2012.404.7100/RS, rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Jr., disponível no site do
Tribunal.

Desse modo, eventual acolhimento da pretensão da associação autora atingirá
apenas os associados que atuam no âmbito do Estado do Paraná, dada a amplitude da atuação
da demandante. Não se aplica ao caso o art. 2º-A, lei 9494.

2.3. Quanto à delimitação da causa:
As partes controvertem quanto ao alegado direito das empresas associadas à
autora de utilizarem pontos de fixação de rede de cabos, compartilhados com empresa de
fornecimento de energia elétrica, independentemente da celebrçaão de contrato com o DNIT,
no que toca ao uso da faixa de domínio.
Discute-se, portanto, o aventado direito das empresas associadas à autora de
utilizarem aludida faixa de domínio, sem necessidade de contratação especial com o
demandado, para o lançamento de cabos de fibra óptica de telecomunicação nos pontos de
fixação dos postes de propriedade de terceiros.

2.1.4. Quanto ao ônus da prova (artigo 357, III, CPC):
Como cediço, o processo civil é pautado pelo ideário da subsunção normativa.
Importa dizer: as partes alegam a ocorrência de determinados fatos - isto é, acontecimentos
ou estados de coisas -, e invocam consequências jurídicas.
Em princípio, apenas fatos comportam prova (exceção feita à demonstração de
direito estrangeiro ou municipal, nas hipóteses e requisitos do art. 376, CPC). A lei também
admite que a declaração se limite à autenticidade de documento (art. 19, CPC). Isso significa,
portanto, que eventual inversão do ônus da prova não enseja, por si, o acolhimento de teses
jurídicas - i.e., consequências jurídicas - almejadas pelo consumidor. Esse é um aspecto da
questão.
Ademais, ao que releva, a inversão do ônus da prova está prevista no art. 373,
§1º, CPC, sendo projeção da lógica do art. 6º, VIII, CDC, com mitigação da máxima actor
incumbit probatio et rei in excipiendo fit auctor, com uma distribuição dinâmica das cargas
probatórias, ope iudicis. Como notório, há casos de inversão legal direta do ônus da prova, a
exemplo do que ocorre com o art. 1.965, Código Civil, ao dispor que "Ao herdeiro instituído,
ou àquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada
pelo testador"; há hipóteses de inversão legal indireta, fundada em presunções legais
relativas, a exemplo da previsão do art. 322, CC ("Quando o pagamento for em quotas
periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem
solvidas as anteriores.")
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O processualista Araken de Assis promove uma avaliação crítica da ampliação
das hipóteses de inversão do ônus da prova, promovida com o CPC/2015:
"À base da regra do art. 373, I e II, incrementada pela decisão do art. 357, III, situa-se a
previsibilidade do julgamento. A distribuição do ônus das partes institui regra de conduta para
as partes e, no caso de instrução infrutífera, regra de julgamento para o juiz. Uma das partes,
independentemente da sua vontade e contribuição para o resultado, assumirá o risco do
insucesso probatório (retro, 1.338). Essa previsibilidade decorre da rigidez da distribuição dos
riscos da instrução. Ao ensejo, assinalou-se: a distribuição proporcional e invariável do ônus
da prova é um postulado da segurança jurídica, sustentado pelos práticos e defendido pelos
partidários das teorias divergentes.
Examinando-se com maior atenção a sistemática legal da distribuição, verifica-se que a
decantada rigidez é mais aparente que genuína. O poder de iniciativa oficial interfere, quiçá
decisivamente, em tal seara, diminuindo o risco da parte onerada. E o princípio da livre
apreciação (art. 371) contrabalança a prova fraca. Por fim, os temperamentos oriundos de
regras especiais (retro, 1.339.2) funcionam como elementos de equilíbrio e isonomia.
O processo civil social sugeriu outro critério mais abrangente: a atribuição do ônus da prova
ope judicis, conforme o caso, independentemente da posição processual ocupada pela parte, e
visando à facilitação da prova. Para essa finalidade, atribuiu-se o ônus casuisticamente à
parte que (aparentemente) dispõe de maiores recursos, informações e proximidade com a fonte
da prova. À tal orientação, que não é recente – a distribuição do ônus entre autor e réu
inspirava-se, no direito comum, em razões de equidade –, a doutrina argentina contemporânea
chamou de distribuição dinâmica do ônus da prova. Existem outras denominações em uso.
Não se exige esforço inaudito para identificar a fonte inspiradora da proposta de derrogação
da distribuição estática. É a mesma que defende o superlativo aumento dos poderes do órgão
judiciário, transformado no führer do processo, e deposita irrestrita confiança no homem e na
mulher investidos na função judicante, na respectiva inteligência, prudência, tempo disponível
para delicadas ponderações e flexibilidade em desincumbir-se da magna tarefa de guardião
dos direitos fundamentais.
A adesão à tese autoritária descansa em dado psicológico. O fascínio, a irrefreável atração
pela novidade, haja ou não maior merecimento, a busca de soluções para a numerosidade dos
feitos, assumiram papel decisivo na rápida e irrefletida adesão à teoria dinâmica. As
justificativas apresentadas são esquivas ou vazias, mera retórica – a “facilitação” do acesso à
Justiça Pública é uma delas.
A teoria da distribuição dinâmica baseia-se em premissa claramente irreal: o juiz e a juíza
brasileira, encarregados de processar e julgar milhares de processos, não têm vagares e os
instrumentos necessários à ponderação dos interesses em jogo. Não é por outra razão que só
se dão conta da conveniência da mudança das regras do ônus na oportunidade do julgamento.
Em realidade, a distribuição dinâmica constitui um enorme perigo ao processo garantista.
Apressadamente demais, salvo engano, rejeitou-se a quebra da parcialidade em favor dos
vulneráveis, invarialmente beneficiados dessa maneira. Não é outro motivo da inexistência de
critérios legais e da sua irrelevância. Esquece-se o melhor princípio: O arbítrio do juiz em
liberdade total e não condicionado a determinados parâmetros legais que balizem a sua
atuação não é um bom princípio.
O objetivo dessa extravagante “técnica” de julgamento é transparente, embora raramente
enunciado. Favorece uma das partes que, segundo o critério fixo e prévio, não lograria êxito,
por razões nem sempre – permita-se a metáfora – próprias do ofício de fazer justiça. Notou-se
o problema, paradoxalmente, no processo trabalhista: pretendendo o autor horas extras,
incumbe-lhe, segundo o art. 818 da CLT o ônus de provar a jornada excedente. Ora, a
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atribuição do ônus ao réu de provar a jornada de trabalho significaria, na prática,
descarregar os riscos da demanda unicamente sobre o réu: ou ele contesta, assumindo o ônus;
ou não contesta, e suporta os efeitos da falta de controvérsia, ensejando o acolhimento do
pedido. O resultado é eloquente e desnuda, ao nosso ver, a inconstitucionalidade da regra.
Inovando o processo civil, o art. 379, caput, introduziu importante limite aos deveres das
partes – comparecer em juízo e responder ao que for perguntado; colaborar com a inspeção
judicial, incluindo a inspectio corporis; praticar o ato que lhe for ordenado –, porque, em
qualquer hipótese, há de ser preservado “o direito de não produzir prova contra si própria”.
Ora, a distribuição dinâmica do ônus da prova implica, na prática, justamente o que art. 379,
caput, proíbe terminantemente. Se o veto de self incrimination descansa em bases
constitucionais, o art. 373, § 1.º, é inconstitucional.
Essas considerações, e o risco latente de transformar o réu em vilão, a priori, e que já suporta
riscos financeiros desiguais quando litiga com autor beneficiário da gratuidade, na melhor
das hipóteses recomendam aplicação estrita da doutrina da carga dinâmica, segundo
pressupostos legais previamente delimitados. Tarefa particularmente difícil, pois a técnica
legislativa só pode consagrar conceitos juridicamente indeterminados e, para esse efeito,
trocar “peculiaridades do fato a ser provado” por “excessiva onerosidade” é, apesar da boa
intenção, trocar seis por meia dúzia. E, de qualquer modo, convém explicitar tanto o
fundamento, quanto a finalidade da doutrina, a fim de evitar um dos maiores males do
discurso jurídico, que é a ocultação das premissas ideológicas.
A objeção de fundo à distribuição dinâmica radica em outro aspecto. Existem fatos difíceis de
provar, porque – eis o ponto – as fontes de prova e os meios de prova ostentam limites
naturais. Ora, atribuir o ônus à contraparte não elimina a dificuldade, porque intrínseca à
alegação de fato. A atribuição do ônus à parte contrária da originariamente agravada
aumentaria a injustiça da decisão em desacordo com os valores constitucionais. A única
solução consiste em fundar a decisão em juízo de verossimilhança. Assim, se A alega que
contraiu infecção no hospital B, onde esteve internado, embora não seja possível apurar
cientificamente a origem da bactéria (há as que se produzem unicamente no ambiante
hospitalar) não cabe atribuir ao réu B a prova que o autor A, porque supostamente encontrarse-ia em melhores condições de provar a inexistência de fatores de contaminação no
estabelecimento. Não é a regra geral da distribuição do ônus da prova a causa da injustiça,
mas sua alteração.
Na vigência do CPC de 1973, buscou-se arrimo no poder de instrução oficial para sustentar a
admissibilidade da distribuição casuística, ope iudicis, do ônus da prova. O STJ, no
procedimento monitório, admitiu semelhante regime, repartição do ônus da prova subjetivo
nas “peculiaridades do caso concreto”, dando-lhe o nome que lhe é próprio: distribuição
dinâmica. De lege lata, somente o art. 6.º, VIII, da Lei 8.078/1990, autorizava, expressis
verbis, a distribuição ope judicis do ônus da prova no direito.
A construção de uma possibilidade mais geral de distribuição do ônus da prova, ope judicis,
assenta em outras bases. O art. 373, § 1.º, prevê semelhante medida em três hipóteses: (a)
impossibilidade de a parte desincumbir-se do ônus da prova nos termos do art. 373, I e II; (b)
excessiva dificuldade em cumprir o encargo nesses termos; (c) maior facilidade em obter
prova do fato contrário. Em qualquer hipótese, acrescenta o art. 373, § 2.º, a distribuição, ope
judicis, não pode tornar o encargo da parte onerada impossível ou excessivamente difícil.
A iniciativa oficial em matéria de prova nada tem a ver com o risco final suportado pela parte
onerada e cristalizado na falta ou insuficiência de prova. A atuação do juiz só atenua o risco
desse resultado frustrante, mas não o pré-exclui em termos categóricos e definitivos, pois não
é a iniciativa que preside o resultado da prova, mas a limitação do conhecimento humano.
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O fundamento mais plausível para justificar a distribuição ope judicis no sistema processual é
o sistemático. Ao vedar a distribuição convencional do ônus da prova (retro, 1.339.3.2) em
casos que se criem dificuldades ao exercício da pretensão ou da defesa, o art. 373, § 1.º,
institui requisito mais geral. Existindo motivo concreto, prévio e perfeitamente delimitado no
processo – e, não, a automática inversão em proveito do vulnerável, do cliente bancário, do
trabalhador, e assim por diante –, perante o qual a aplicação da distribuição estática do art.
373, I e II, atribuiria prova de produção difícil ou impossível a uma das partes (probatio
diabolica), mas a contraparte se encontraria posição mais vantajosa, cabe a distribuição ope
judicis no direito brasileiro. Por exemplo: na ação em que o paciente A alega que os prepostos
do nosocômio B, desatendendo às prescrições do médico C, ministraram-lhe o fármaco errado
ou na dose proibida, provocando gravíssimo dano, o réu dispõe de acesso fácil aos meios de
prova – ao prontuário hospitalar, no qual a equipe de enfermagem lançou os dados, e às
testemunhas que, afinal, cometeram ou não o erro fatal na medicação. Em contrapartida, ao
paciente A é impossível ou excessivamente difícil conhecer o prontuário e identificar as
testemunhas. Essa é uma hipótese que não atrai a incidência da reserva do art. 373, § 2.º.
Somente nessas condições estritas – motivo concreto, prévio e delimitado – revela-se aceitável
a distribuição ope judicis do ônus da prova perante os direitos fundamentais processuais que,
operando no processo, conformam a atividade processual das partes e do órgão judiciário.
Não pode se adotada como regra, mas como exceção, interpretada restritivamente. Assim, a
distribuição “dinâmica” atua subsidiariamente.
A distribuição dinâmica do ônus da prova ocorre em outros ordenamentos. O art. 217.6 da Ley
de Enjuiciamiento Civil espanhola institui dois meios para corrigir a inadequação formal do
critério geral (onus probandi incumbit qui ei dicit): (a) a disponibilidade da prova (v.g., na
investigação de paternidade, o suposto pai tem condições de esclarecer o fato biológico,
através de exame de DNA); e (b) a facilidade probatória (v.g., a empresa encontra-se melhor
situada para arrolar as testemunhas de eventos que ocorreram em suas dependências que o
visitante ocasional). E, no direito norte-americano, o juiz alocará o ônus da prova segundo
numerosas e complicadas regras.
Essa teoria tem cunho autoritário, porque concentra poderes no órgão judiciário, e, desse
modo, traz consigo alto risco de subjetivismo. Duas objeções principais, relevando o risco de
prevaricação e o dever de fidelidade do juiz ao direito, opõem-se à doutrina: (a) o já
mencionado risco de subjetividade e, ademais, de relatividade: o que é fácil para certo juiz
pode não o ser para outro; e (b) a violação positiva ao direito fundamental processual do
contraditório. Contra o risco de subjetividade, inexiste remédio; para a violação do
contraditório, a medida cabível é a exigência de que haja motivo concreto, prévio e delimitado
para a distribuição ope judicis. A distribuição do ônus da prova na decisão de saneamento e
de organização do processo (art. 357, III) contrabalança os riscos, norteando a atividade das
partes na instrução das causas. Seja como for, as objeções evidenciam que, entre nós, inexiste
ainda densidade do direito fundamental à prova. O contraditório argumentantivo (dizer e
contradizer) não mais satisfaz.
As repercussões positivas ou negativas da repartição casuística podem ser aquilatadas e
medidas nas relações de consumo. Em tal matriz, considerando o disposto no art. 6.º, VIII, da
Lei 8.078/1990, passa-se à análise do tema, sublinhando que não se limita a tais espécies de
litígio, em tese, a distribuição dinâmica." (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. Volume II
- Tomo II: Institutos fundamentais. SP: RT. 2015. p. 203-209)

Por conta de tais objeções, a inversão do ônus probatório prevista no art. 373,
§1º, CPC, não pode ser aplicada sem maiores comedimentos. Exige-se a presença de uma
situação de efetiva dificuldade da parte cumprir o encargo decorrente do art. 373, I e II, ou
uma manifesta maior facilidade de obtenção da prova, com a alteração do ônus. Em qualquer
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caso, deve-se assegurar às partes cumprir os encargos probatórios pertinentes e a medida não
pode implicar hipóteses de verdadeira probatio diabolica, carreando à parte um ônus de
impossível ou de excessivamente custosa demonstração (art. 373, §2º, CPC).
Na espécie, não há lastro para a cogitada inversão do ônus probatório, dado que
a autora pode muito bem demonstrar os fatos que repute relevantes à causa. Em primeiro
exame, a causa comporta julgamento no estado em que se encontra, dado que o DNIT não
impugnou a narrativa dos fatos, verbalizada na peça inicial (art. 355, I, CPC).

2.5. PROVIMENTOS DE URGÊNCIA - considerações gerais:
A cláusula do devido processo envolve alguma aporia. Por um lado, o processo
há de ser adequado: deve assegurar defesa, contraditório, ampla produção probatória.
Todavia, o processo também deve ser eficiente, ele deve assegurar ao titular de um direito
uma situação jurídica idêntica àquela que teria caso o devedor houvesse satisfeito sua
obrigação na época e forma devidas. A demora pode contribuir para um debate mais
qualificado entre as partes; todavia, também leva ao grande risco de ineficácia da prestação
jurisdicional, caso o demandante tenha realmente razão em seus argumentos.
Daí a relevância do prudente emprego da tutela de urgência, prevista nos arts.
300 e ss. do novo CPC. Desde que a narrativa do demandante seja verossímil, seus
argumentos sejam fundados e a intervenção imediata do Poder Judiciário seja necessária - i.e.,
desde que haja fumus boni iuris e periculum in mora - a antecipação da tutela deverá ser
deferida.
Sem dúvida, porém, que o tema exige cautela, eis que tampouco soa compatível
com o devido processo a conversão da antecipação em um expediente rotineiro, o que
violentaria a cláusula do art. 5º, LIV e LV, CF. Ademais, o provimento de urgência não pode
ser deferido quando ensejar prejuízos irreversíveis ao demandado (art. 300, §3º, CPC).
Atente-se para a lição de Araken de Assis, como segue:
"A tutela de urgência e a tutela de evidência gravitam em torno de dois princípios
fundamentais: (a) o princípio da necessidade; e (b) o princípio da menor ingerência.
1.405.1. Princípio da necessidade - Segundo o art. 301, in fine, a par do arresto, sequestro,
arrolamento de bens, e protesto contra a alienação de bens, o órgão judiciário poderá
determinar qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Essa abertura aplicase às medidas de urgência satisfativas (art. 303, caput): a composição do conflito entre os
direitos fundamentais somente se mostrará legítima quando houver conflito real, hipótese em
quase patenteia a necessidade de o juiz alterar o esquema ordinário de equilíbrio das partes
perante o fator temporal do processo. A necessidade de o juiz conceder medida de urgência
apura-se através da comparação dos interesses contrastantes dos litigantes. Dessa
necessidade resulta a medida adequada à asseguração ou à satisfação antecipada em
benefício do interesse mais provável de acolhimento em detrimento do interesse menos
provável.
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1.405.2. Princípio do menor gravame - O princípio do menor gravame ou da adequação é
intrínseco à necessidade. É preciso que a medida de urgência seja congruente e proporcional
aos seus fins, respectivamente a asseguração ou a realização antecipada do suposto direito do
autor. Por esse motivo, a medida de urgência cautelar prefere à medida de urgência
satisfativa, sempre que adequada para evitar o perigo de dano iminente e irreparável, e, na
órbita das medidas de urgência satisfativas, o órgão judiciário se cingirá ao estritamente
necessário para a mesma finalidade." (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. volume II.
Tomo II. Parge Geral: institutos fundamentais. São Paulo: RT, 2015, p. 370-371)

Cuidando-se, ademais, de pedido em desfavor da Fazenda Pública, a Lei
8.437/1992 veda a antecipação de tutela que implique compensação de créditos tributários ou
previdenciários (art. 1º, §5º). A lei do mandado de segurança veda a concessão de liminares
com o fim de se promover a entrega de mercadorias, a reclassificação de servidores públicos
e o aumento ou extensão de vantagens de qualquer natureza (art. 7º, §2º, lei 12.016).
Registre-se que o STF já se manifestou sobre a constitucionalidade de algumas
dessas limitações (lei 9.494), conforme se infere da conhecida ADC 04-6/DF, rel. Min.
Sydnei Sanches (DJU de 21.05.1999), com os temperamentos reconhecidos no informativo
248, STF. No âmbito do Direito Administrativo militar, há restrições ao emprego do writ, por
exemplo, diante do que preconiza o art. 51, §3º, Lei n. 6.880/1980, ao exigir o exaurimento da
via administrativa.
Acrescente-se que há hipóteses de tutela inibitória em que a atuação judicial
deve ser célere, de modo a coibir a persistência de ilícitos e o incremento de danos ("a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", diz a Constituição).
Por outro lado, como sabido, o juízo não pode antecipar a eficácia meramente
declaratória de uma cogitada sentença de procedência. Afinal de contas, a contingência é
inerente aos provimentos liminares; de modo que a certeza apenas advém do trânsito em
julgado (aliás, em muitos casos, sequer depois disso, dadas as recentes discussões sobre a
relativização da res iudicata): "É impossível a antecipação da eficácia meramente
declaratória, ou mesmo conferir antecipadamente ao autor o bem certeza jurídica, o qual
somente é capaz de lhe ser atribuído pela sentença declaratória. A cognição inerente ao juízo
antecipatório é por sua natureza complemente inidônea para atribuir ao autor a declaração ou a certeza jurídica por ele objetivada." (MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da
tutela. 7. ed. SP: Malheiros. p. 55)

2.6. FAIXAS DE DOMÍNIO:
Como cediço, as vias públicas são bens de uso comum do povo, por força do
art. 99, I, Código Civil: "São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praças." A área non edificandi abrange a pista de rolamento, os
canteiros, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento das cercas que
separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Por outro lado, vigora uma
limitação administrativa, vedando-se a edificação nas margens de até 15m (quinze metros),
contados da lateral da pista, nos termos do art. 4º da lei 6.766/1979:
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Art. 4º. III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das
rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze)
metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica.

Aludida limitação é empreendida em prol da segurança do tráfego viário e dos
próprios moradores nos arredores de tais rodovias, dado o conhecido risco de acidentes,
colisões etc.: "A área non edificandi configura uma limitação administrativa, na medida em
que impõe ao particular um dever negativo (obrigação de não fazer). A razão de ser da
proibição é, justamente, o perigo que as referidas construções representam para osusuários
das rodovias e para os terceiros que transitam em suas adjacências. (...)" (AC
08001553520144058202, Desembargador Federal Cid Marconi, TRF5 - Terceira Turma.)
Por seu turno, as faixas de domínio são definidas no anexo I a que se reporta o
art. 4º do Código de Trânsito Nacional - lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 -: "art. 4º. Os
conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do Anexo
I." "FAIXAS DE DOMÍNIO - superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica
e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre
a via."
Explicita Maria Sylvia Zanella di Pietro que "As faixas de domínio não
integram necessariamente o patrimônio público, dependendo da legislação de cada ente
político. É possível que o poder público inclua nos decretos de desapropriação para
construção de rodovias não só a área desetinada à rodovia, como também área destinada às
faixas de domínio; e também é possível que essas áreas permaneçam na propriedade privada,
porém oneradas com serviços administrativas ou, como preferem alguns, simples limitações
administrativas incidindo sobre bens particulares. Nos contratos de concessão para
exploração de rodovias normalmente as faixas de domínio são transferidas para a
concessionária, revertendo ao patrimônio público ao término da concessão." (DI PIETRO,
Maria Sylvia Zanella. Uso privativo de bem público por particular. 3. ed. São Paulo:
Atlas. 2014. p. 68).
Ainda segundo Maria di Pietro, professora da USP, "Sendo do patrimônio
público, não há dúvidas que as faixas de domínio são bens públicos não sendo pacífica a
doutrina sobre a sua inclusão na categoria de bens de uso comum do povo ou de uso
especial. Na realidade, trata-se de bens de uso comum do povo, da mesma forma que as
rodovias, em relação às quais constituem parte acessória. O fato de estarem as estradas sob
administração de empresa privada e o seu uso estar sujeito a preço público não altera a
natureza do bem, já que ele continua aberto ao uso coletivo, na modalidade prevista no
inciso I do artigo 99 do Código Civil." (DI PIETRO, Obra citada. p. 68).
Tanto por isso, tais bens são inalienáveis, não sendo res in commercio, conforme
art. 100, Código Civil, não podendo ser apropriados mediante usucapião, por exemplo,
conforme art. 183, §3º, Constituição.
"(...) 2. As faixas de domínio são bens públicos de uso comum que integram a base estrutural
sobre a qual uma rodovia é construída. Essas faixas estão situadas nas margens das pisas de
rolamento e estão destinadas à função de abrigar as instalações necessárias para o
funcionamento da rodovia, tais como canteiros, acostamentos, sinalizações e faixas de
segurança. 3. Não há um diploma legal específico que estabeleça a medida da faixa de
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domínio das rodovias, sendo certo que sua extensão varia de acordo com o trecho da estrada.
Desta feita, sua delimitação consta do projeto geométrico elaborado quando da sua
construção. 4. Nas rodovias sob concessão, as empresas prestadoras de serviço público são
responsáveis pelo funcionamento das estradas, devendo impedir a ocupação irregular das
faixas de domínio, podendo, inclusive, promover a desapropriação das propriedades
particulares que estejam inseridas nessas áreas (RE 581947, Relator(a): Min. EROS GRAU,
Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010). 5. Além da área destinada à operação da rodovia, o
inciso III do art. 4º da Lei nº 6.766/79 estabelece que ao longo das faixas de domínio será
obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável com 15 metros de cada lado da estrada, que
compreenderá o espaço obrigatório entre as construções de particulares e a margem da
estrada, cujo limite é traçado pelas faixas de domínio. 6. Tanto as faixas de domínio como a
área non aedificandi são parte da área ao longo das rodovias federais que não pode ser alvo
de ocupações irregulares, visto que são essenciais para a realização do serviço público
prestado nas estradas. (...)" (AC 00003831620134025113, ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA.)

De todo modo, os editais de concessão podem preconizar, caso a caso, eventual
outorga do uso privativo das faixas de domínio em favor das empresas concessionárias, na
forma do art. 11 da lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - leis das concessões -, em favor
da modicidade das tarifas. Ademais, "Quando o particular utiliza privativamente um bem
público em seu próprio benefício, é justo que remunere o poder público pelo uso desse bem,
já que usufrui de benefício maior que os demais membros da coletividade. Mesmo assim, em
grande quantidade de casos, o poder público cede gratuitamente o uso de bens públicos a
particulares, por autorização, permissão ou mesmo concessão de uso. No caso de faixas de
domínio das rodovias ou dos bes de uso comum do povo sob administração dos Municípios
(ruas, praças, logradouros públicos de qualquer espécie), quando utilizados por
concessionárias de serviços públicos, as instalações incidem sobre um bem público em
benefício de todos os que se utilizam desses serviços. Todos se beneficiam e a utilização se
insere entre os fins a que o bem se destina. Os bens de uso comum do povo, como as ruas,
praças, estradas, faixas de domínio de rodovias, estão abertos ao uso ´comum de todos;
porém, também servem ao fim de instalação de infraestrutura indispensável para a prestação
de serviços públicos essenciais à coletividade. Não se poderia conceber a prestação dos
serviços de fornecimento de água, gás, telefone, energia elétrica, sem a utilização dos bens
públicos de uso comum do povo. Essas instalações, quando feitas em faixas de domínio de
rodovias ou no solo urbano municipal, não geral qualquer despesas, custos ou dano para as
concessionárias de rodovias nem para o Município. E, se implicarem danos, aí sim haverá a
reposição correspondente aos custos ou prejuízos causados." (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Obra citada. p. 70).
Como regra, a passagem de dutas, em tais áreas, pode ser condicionada ao
pagamento de emolumentos, conforme lógica dos seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA MEDIANTE
PASSAGEM DE DUTOS DE GÁS NATURAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - Lide na
qual a autora, concessionária de serviços públicos de distribuição de gás canalizado nas
Regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro, postula que a NOVADUTRA e o DNIT se
abstenham de lhe exigir contraprestação monetária como condição para a implantação do
ramal de distribuição de gás destinado ao abastecimento da Cooperativa Agropecuária de
Barra Mansa na faixa de domínio da rodovia Presidente Dutra. A pretensão não merece
acolhida, pois a instalação de dutos em faixas de domínio de rodovias constitui modalidade de
uso anormal e privativo de bem público que deve ser consentida pela Administração Pública e
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pode ser remunerada nos termos do art. 11 da Lei nº 8.987/95 e art. 1º, "d", do Decreto-lei nº
512/69. Apelo desprovido. Sentença mantida. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 002320317.2003.4.02.5101, GUILHERME COUTO DE CASTRO, TRF2).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE LICENÇA OU PERMISSÃO DE
PASSAGEM DE GASODUTOS EM RODOVIAS FEDERAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3º CPC. 1. A Administração
Pública federal está autorizada por lei a cobrar pelo uso das faixas de domínio de rodovias
federais para passagem de gasoduto por concessionária de distribuição de gás canalizado
(art. 1º da Lei nº 9.992/2000 e art. 11 da Lei nº 8.987/95). Precedentes: STJ, REsp nº
975.097/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Primeira
Seção, DJe de 14.5.2010; STJ, AgRg AG nº 1.007.754/RS Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª
Turma, unânime, DJe 27/10/2010; TRF-1, AG nº 2001.01.00.034913-2/DF, Des. Federal
Selene Maria de Almeida, 5ª Turma, por maioria, DJ de 03.02.2003, pág. 271; TRF-1, AG nº
2004.01.00.021521-0/DF, Rel. Juiz Federal Leão Aparecido Alves (convocado), 6ª Turma,
unânime, DJ de 03.4.2006, pág. 65; TRF-2, AC nº 2000.51.01.019724-0, Rel. Desembargador
Federal Mauro Luis Rocha Lopes, DJU 11/3/2008; TRF-5, AC nº 2004.83.00.018397-5, Rel.
Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE 18/9/2009. 2. Hipótese de uso
especial de bem público de uso comum em que o usuário aufere benefício individual distinto
daquele auferido pela coletividade em geral, sendo irrelevante que se trate de concessionária
de serviço público de gás canalizado, máxime se esse serviço é de prestação uti singuli e tem
finalidade lucrativa. 3. Quanto à recusa dos pedidos de passagem dos gasodutos pelo DNIT,
"inexistem elementos nos autos que permitam inferir a ilegalidade dos referidos atos de
indeferimento, tendo em visa que devidamente justificados pela ré. Isto é, não se vislumbra na
conduta da ré qualquer abuso ou desvio de finalidade apto a viciar o ato atacado." 4. À vista
dos critérios previstos no parágrafo 3o do artigo 20 do CPC e considerando o conteúdo
econômico e a complexidade da demanda devem ser majorados os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pela parte ré e nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela
parte-autora.A Turma Suplementar, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação
interposta pela parte ré e negou provimento à apelação interposta pela parte-autora. (AC
0032500-46.2003.4.01.3300, JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:21/06/2013 PAGINA:1517.)

2.7. LEI DE ANTENAS - cognição não exaustiva:
Registro, ademais, com cognição não exaustiva, que, até o advento do Código
Brasileiro de Telecomunicações - CTB - lei n. 4.117, de 1962 -, o serviço de telefonia local
era prestação por cerca de 1200 operadoras, sem maior coordenação estatal, o que ensejava
varáios percalços.
A partir de 1962, foi sendo implementado o sistema nacional de
telecomunicações, sob controle da União. Em 1965 foi criada a EMBRATEL, entidade que
acabou por interligar os distintos Estados-membros, contribuindo para a ampliação da rede. A
lei n. 5.792, publicada em 11 de junho de 1972, determinou a criação da TELEBRÁS, uma
espécie de holding destinada a implementar a logística de funcionamento das demais
empresas do setor, constituindo-se em concessionária-geral do serviço em questão, conforme
Decreto 74.379/1974. Pela redação original da CF/1988 (art. 21, XI), o serviço de
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telecomunicações deveria ser prestado exclusiva e diretamente pela União ou empresa estatal;
o que restou alterado pela publicação da EC 08, de 1995, o que viabilizou a delegação da
prestação de tais serviços, mediante concessão, permissão ou autorização. Já a lei n.
9.295/1996 permitiu à TELEBRÁS constituir sociedades para exploração do serviço móvel
celular (art. 5º), com abertura à concorrência de alguns setores de telecomunicações. Seguiuse, ao que releva, a lei n. 9.472/1997, lei geral de telecomunicações - LGT, atribuindo maior
peso à prestação da atividade pela iniciativa privada, ao contrário do que ocorria no período
anterior.
Ora, segundo o art. 73 da referida lei 9.472, com a redação veiculada pela lei n.
11.934/2009: "As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão
direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por
prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de
forma não discriminatória e a preços e condições justos razoáveis. Parágrafo único. Caberá
ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para
adequado atendimento do disposto no caput."
Isso vaticinaria, em princípio, a cobrança de contraprestações pelo uso da faixa
de domínio, na forma já detalhada nessa deliberação. Por outro lado, o art. 70 da referida lei
n. 9.472 preconizou deveriam ser coibidos os comportamentos anticoncorrenciais. Contudo,
como enfatiza Alexandre Santos de Aragão, "A pretendida concorrência esbarra, muitas
vezes, na questão do acesso à rede local, a qual segue sendo um insumo essencial para a
prestação, inclusive, do serviço de longa distância móvel, pois geralmente não é viável a
duplicação da infra-estrutura, impondo-se o livre acesso e a interconexão. A LGT obriga o
livre acesso em condições não discriminatórias e isonômicas, prevendo ser livre a
negociação do preço do acesso, respeitado o limite fixado pela agência, conforem art. 155
LGT." (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense. 2008. p. 273). Nesse âmbito, não raro, coloca-se em causa a "essential
facilities doctrine", orientada justamente a facilitar o acesso de concorrentes à infraestrutura,
beneficiando os usuários (sobre o tema, leia-se GARCIA-MORATO, Lucía Lopes de Castro;
ORTIZ, Gaspar Ariño. Derecho de la competencia em sectores regulados. Granada:
Comares. 2001. p. 23).
Por outro lado, a lei n. 9.472/1997 também dispôs, no seu art. 2º, I, que "O
Poder Público tem o dever de: I - garantir, a toda a população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas." Com cognição
precária, pontuo que, justamente para assegurar esse amplo acesso aos serviços de
telecomunicações, é que o art. 12 da lei de antenas, lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015
dispôs o seguinte:
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.
§ 1o O disposto no caput não abrange os custos necessários à instalação, à operação, à
manutenção e à remoção da infraestrutura e dos equipamentos, que deverão ser arcados pela
entidade interessada, e não afeta obrigações indenizatórias decorrentes de eventual dano
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efetivo ou de restrição de uso significativa.
§ 2o O direito de passagem será autorizado pelos órgãos reguladores sob cuja competência
estiver a área a ser ocupada ou atravessada.

Já o direito de passagem encontra-se definido no art. 3º, IV, da mesma
lei: "direito de passagem: prerrogativa de acessar, utilizar, atravessar, cruzar, transpor e
percorrer imóvel de propriedade alheia, com o objetivo de construir, instalar, alterar ou
reparar infraestrutura de suporte, bem como cabos, sistemas, equipamentos ou quaisquer
outros recursos ou elementos de redes de telecomunicações."
Percebe-se que a legislação acabou por assegurar o uso de aludidas faixas de
domínio, em prol do direito de passagem, independentemente do pagamento de emolumentos,
quando em causa serviços de telecomunicações. O DNIT argumentou, porém, que a aludida
exoneração apenas seria aplicável no âmbito da cidade, sendo devido o pagamento pelo
aludido uso quando em causa a passagem de fios em faixa de domínio situada na zona rural,
conforme sua súmula 01: "A desoneração prevista no art. 12 da lei 13.116/2015 (Lei geral
das antenas) em decorrência do uso da faixa de domínio pelo setor de telecomunicações
atinge exclusivamente a zona urbana."
Para tanto, em síntese, o requerido socorre-se de um argumento meramente
topológico, enfatizando que os preceitos circundantes ao referido art. 12 da lei de antenas
apenas teriam versado sobre normas aplicáveis no âmbito urbano. Neste sentido, reputo densa
a pretensão da autora, na medida em que a referida restrição deveria ter sido verbalizada de
modo expresso pela legislação, frente ao postulado odiosa sunt restringenda. O argumento
topográfico não chega a modificar a leitura lexicográfica do dispositivo, tampouco havendo
vetores de índole constitucional a justificar a diferenciação entre área urbana e rural, para os
fins perseguidos pelo DNIT.
Deve-se atentar, ademais, para a lógica dos julgados abaixo, versando sobre a
utilização de faixa de domínio, quando em causa a prestação de serviços públicos essenciais:
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A cobrança 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. Precedentes. 2. Reforma da sentença. (TRF4, AC
5029031-71.2014.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 30/05/2018)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. LEI 13.116/15.
ÁREA RURAL. I. 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
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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
13116/15 à concessão da gratuidade quanto aos bens públicos situados em áreas rurais.
(TRF4, AC 5026684-69.2017.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO,
juntado aos autos em 16/11/2017)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL; BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO, SUBSOLO E
ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (IMPLANTAÇÃO DE
DUTOS E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P. EX.). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da exigência de valores pela
utilização de faixas de domínio das rodovias sob administração do DER para passagem de
dutos e cabos de telecomunicações ou de outros serviços públicos essenciais prestados pela
recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a cobrança em face de
concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para
a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a utilização, neste
caso, reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público - e
(ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder
de polícia exercido. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2012)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO. USO
ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3.
Reforma da sentença. (TRF4, AC 5027164-72.2016.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator
SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 01/08/2018)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. 1. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. 2. A cobrança
pela utilização de faixa de domínio público, em face de concessionária de serviço público, pelo
uso do solo é ilegítima, eis que o uso reverte em favor da própria sociedade, no caso por meio
da execução de saneamento básico, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal. (TRF4, AG 5029219-57.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO
FAVRETO, juntado aos autos em 27/09/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA. COBRANÇA EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO DO SUBSOLO DA FAIXA DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso concreto, está a SANEPAR a realizar obras para a ampliação
do sistema de abastecimento de água no Município de Irati - relacionadas, portanto, à
prestação de serviço público essencial. Este Tribunal tende a considerar ilegal a cobrança de
valores pelo uso de faixa de domínio em circunstâncias tais. 2. Considerando a essencialidade
do serviço público a ser implantado, bem como tendo em conta a ausência de previsão legal
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para a cobrança, assim como a jurisprudência desta Corte, a insurgência do DNIT não
prospera. (TRF4, AC 5000363-42.2018.4.04.7009, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA
INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 10/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RODOVIAS FEDERAIS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE
DOMÍNIO. PASSAGEM DE ADUTORA DE ÁGUA. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Indevida a cobrança, pela concessionária, de valor pelo uso de faixa
de domínio, quando não houver previsão contratual específica, mormente se o uso reverter em
melhoria na prestação de serviço público à população - no caso, a passagem de adutora de
água. 2. Considerando a essencialidade do serviço público a ser implantado e tendo em conta
a ausência de previsão legal para a cobrança, deve ser mantida a decisão liminar. (TRF4, AG
5007469-96.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA
GARCIA, juntado aos autos em 15/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. NECESSIDADE DE USO DO SUBSOLO
DA RODOVIA PÚBLICA FEDERAL. COBRANÇA DE TAXA DE USO DO SUBSOLO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A SANEPAR está a realizar obras para a ampliação do sistema de
abastecimento de água no município relacionadas à prestação de serviço público essencial,
não sendo possível a cobrança de taxas por ausência de previsão legal, bem como pela
jurisprudência desta Corte. 2. Manutenção da decisão agravada. (TRF4, AG 504201092.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE,
juntado aos autos em 21/03/2019)

Aludida intelecção é de aplicação cogente, ademais, por força do que
preconizam os arts. 489, §1º, VI e 927, CPC/15, a cujo respeito Araken de Assis leciona o
seguinte:
"Por mais de uma razão só em sentido amplíssimo mostra-se possível conceber o julgamento
segundo a legalidade, conseguintemente, a obediência do juiz à lei. O juiz não deve contas
unicamente à sua consciência e aos pendores do seso de justiça próprio. Não julga porque
quer, nem recebeu investidura nesse sentido. O Estado outorgou-lhe esse poder, consoante o
modelo constitucional, exigindo-lhe modesta contrapartida: obediência ao ordenamento
jurídico, principalmente à lei, ou seja, ao direito vigente no Estado, na sua inteireza,
especialmente quanto às fontes formais do Poder Legislativo. E impõe essa exigência por
razão básica, mas fundamental: a conduta prescrita aos particulares e aos agentes públicos e
conhecida prévia e abstratamente nas normas legais, e o próprio juiz, o mais importante órgão
estatal, não se furta desses comandos. O problema da legitimidade democrática da criação
judicial não pode ser resolvidos pelos controles internos da magistratura, porque esses são
exercidos por outros juízes.
Em matéria de previsibilidade dos pronunciamentos judiciais, e, portanto, de segurança e de
certeza, que constituem o cimento imprescindível à ordem jurídica justa, a súmula vinculante
significou notável avanço, agora acompanhado dos precedentes no julgamento dos casos
repetitivos (art. 928, I e II). E, perante a súmula vinculante e o precedente, a obediência à lei
(ou antes, à consciência da pessoa investida na função judicamente) não serve de pretexto
hábil ao seu descumprimento.
À primeira vista,as operações intelectuais do órgão judiciário, perante o verbete, não se
distinguiriam das feitas para aplicar o direito objetivo. Embora a aplicação da súmula
vinculante e do precedente não seja mecânica e automática, pois a adequação da tese jurídica
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à questão de fato depende de interpretação, ensejando pronunciamento alternativo, tal questão
não toca o ponto.
E, com efeito, se a tese jurídica consagrada na súmula e no precedente rege a espécie litigiosa,
todavia, ao órgão judiciário faltará a liberdade de aplicá-la, ou não. É imperativo que a
aplique ao objeto litigioso. Ficará impedido de rejeitá-la, oferecendo sua própria
interpretação da questão constitucional. E deixando de aplicá-la, estritamente, ensejará a
reclamação prevista no art. 103, §3º, CF e no art. 988, NCPC. O acolhimento da reclamação
implicará nulidade do provimento contrário à súmula. Desaparece, correlatamente, a
independência do juiz.
Essa situação de modo algum equivale à submissão do juiz ao ordenamento jurídico
subentendida no art. 8º. O juiz é livre para negar aplicação à lei e para interpretá-la a seu
modo, adotando entendimento minoritário ou vencido, o que nunca ocorrerá perante uma
súmula vinculante ao precedente. Em suma, a liberdade de interpretação fica restrita à
adequação da tese jurídica ao material de fato (art. 489, §1º, VI) e desaparece a liberdade de
aplicação." (ASSIS, Araken. Processo civil brasileiro. Volume II - Tomo I. Parte geral.
Institutos Fundamentais. Sâo Paulo: RT, 2015, p. 926-927)

Atente-se, ademais, para a decisão do TRF4, ao apreciar o agravo interposto
pelo DNIT nos autos n. 5007469-96.2019.4.04.0000/PR:
"(...) Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo agravante, não há como acolher
- pelo menos em juízo de cognição sumária - a irresignação recursal.
Sobre o tema, a e. 2ª Seção desta Corte já se manifestou, no julgamento dos Embargos
Infringentes nº 5003052-64.2010.404.7001/PR, reconhecendo indevida a cobrança, pela
concessionária, de valor pelo uso de faixa de domínio, quando não houver previsão contratual
específica, mormente se reverter em melhoria na prestação de serviço público à população no caso, a passagem de adutora de água.
No mesmo sentido, confiram-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL; BENS PÚBLICOS. USO DE SOLO,
SUBSOLO E ESPAÇO AÉREO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
(IMPLANTAÇÃO DE DUTOS E CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES, P. EX.).
COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia no debate acerca da legalidade da exigência de valores pela
utilização de faixas de domínio das rodovias sob administração do DER para passagem
de dutos e cabos de telecomunicações ou de outros serviços públicos essenciais
prestados pela recorrente.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a cobrança em face
de concessionária de serviço público pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal
(seja para a instalação de postes, dutos ou linhas de transmissão, p. ex.) porque (i) a
utilização, neste caso, reverte em favor da sociedade - razão pela qual não cabe a
fixação de preço público - e (ii) a natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há
serviço público prestado ou poder de polícia exercido.Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1246070/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/06/2012, grifei)
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ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA PARA
INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓTICA. BEM DE USO COMUM DO POVO.
USO ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. 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. 2. 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. 3. Reforma da sentença. (TRF4,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027164-72.2016.4.04.7200, 4ª Turma , Juiz Federal SÉRGIO
RENATO TEJADA GARCIA, DECIDIU, POR UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS
EM 01/08/2018, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM RODOVIA FEDERAL
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
COBRANÇA.
INEXIGIBILIDADE. Não é exigível de concessionária o pagamento de remuneração
pelo uso da faixa de domínio de rodovia federal para a instalação de equipamentos
necessários à prestação de serviço público essencial. Precedentes. (TRF4,
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002719-45.2011.404.7206, 4ª TURMA, Des.
Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO
AOS AUTOS EM 07/03/2016, grifei)
ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA POR
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO.
USO ESPECIAL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF. STJ. 1. O
Supremo Tribunal Federal tem afastado a cobrança pela utilização de faixa de domínio
público adjacente a rodovias e estradas federais/estaduais/municipais, quando
necessária à instrumentalização ou à ampliação de serviços públicos legitimamente
concedidos a entidades privadas. Entendimento que pode ser estendido à cobrança da
exação relativa à utilização da faixa de domínio público adjacente à ferrovia federal. 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,
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 (bem
assim, à instalação de equipamentos para o efetivo e adequado cumprimento do objeto
do contrato de concessão). 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento segundo o qual a cobrança em face de concessionária de serviço público
pelo uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegítima porque (a) a utilização reverte em
favor da sociedade - razão pela qual não cabe a fixação de preço público - e (ii) a
natureza do valor cobrado não é de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder
de polícia exercido. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 501252552.2015.404.0000, 3ª TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/05/2015, grifei)
ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÕES.
UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO A BEM DE USO COMUM DA POPULAÇÃO. COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 84.398/80. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA
LEI Nº 8.987/95. 1. De acordo com o Decreto nº 84.398/80 o custeio das modificações
de linhas de transmissão de energia elétrica em virtude de obras necessárias incumbe
ao órgão responsável pela rodovia, razão porque descabida a cobrança objeto dos
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autos. Precedentes dos Tribunais. 2. A execução de serviço público essencial, de
interesse de toda a coletividade, não pode ser limitado em razão do interesse público
secundário dos entes estaduais e municipais de arrecadar valores pela utilização destas
faixas de domínio. Inaplicabilidade do art. 11 da Lei nº 8.987/1995. (TRF4,
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5043418-80.2012.404.7000, 4ª TURMA, Des.
Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO
AOS AUTOS EM 28/04/2015, grifei)
Com efeito, considerando a essencialidade do serviço público a ser implantado e tendo em
conta a ausência de previsão legal para a cobrança, tenho que deve ser mantida a decisão
liminar.
Ademais, não vislumbro risco de perecimento do direito do agravante, uma vez que na hipótese
de vir a ser julgada improcedente a ação, os valores sub judice poderão ser cobrados pelo
agravante, com os respectivos encargos moratórios, oportunamente.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da
fundamentação."

Assim, em primeiro exame, não há necessidade de celebração de contrato com
aquela autarquia, pelas razões detalhadas acima. Apenas RESSALVO que se faz necessário
que a autarquia autorize o direito de passagem, na forma do art. 12, §2º da lei de antenas,
diante do exercício do poder de polícia. Para tanto, porém, o DNIT não poderá cobrar valoes
das empresas associadas e tampouco poderá negar aludida autorização com desvio de
finalidade.
Quanto ao mais, no que toca ao presente exame, registro que, em princípio, não
é cabível a pretensão à declaração da ilegalidade da súmula 1 DNIT. Em princípio, a alegada
invalidade pode ser apontada como causa de pedir e não como pedido principal. Do contrário,
a autora acabaria por deflagrar uma espécie de controle concentrado de validade de normas,
perante o Juízo de 1ª instância. Ela não possui pertinência subjetiva para algo do gênero e
tampouco a presente unidade jurisdicional pode promover aludida análise, de modo a ensejar
o efeito da coisa julgada, quanto ao seu conteúdo.

2.8. PERICULUM IN MORA:
Também há periculum in mora, na exata medida em que, caso a antecipação não
seja deferida, a prestação do serviço pelas entidades associadas à demadandante restarão
condicionada ao pagamento de contraprestações ao requerido, com o encarecimento ou
mesmo com a inviabilização da sua atividade econômica, em uma espécie de solve et repet.

5053853-69.2019.4.04.7000

700008234439 .V25

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f04fb80aeb51ace1538b99…

22/23

01/06/2020

:: 700008234439 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
11ª Vara Federal de Curitiba
III - EM CONCLUSÃO
3.1. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, na forma do art. 300, CPC,
DETERMINANDO ao DNIT que se abstenha de condicionar a autorização para o
lançamento de cabos e fibras em infraestruturas já existentes em faixas de domínio, de forma
compartilhada, à prévia celebração de contrato e pagamento de contraprestações, diante do
quanto preconiza o art. 12 da lei de antenas. Deixo de fixar astreintes, por ora, dado que não
há sinais de que a deliberação será descumprida pelo requerido. Sendo o caso, imporei multa
diária para a hipótese de descumprimento, na forma ditada pelo art. 537, CPC. INTIMEM-SE
as partes da presente decisão.
3.2. INTIMEM-SE as partes para especificarem, de forma justificada, em 5
(cinco) dias úteis a autora e 10 dias úteis o requerido, as diligências probatórias que
pretendem produzir. Ficam cientes de que o silêncio será interpretado como desinteresse.
3.3. Oportunamente, VOLTEM-ME CONCLUSOS.

Documento eletrônico assinado por FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ, Juiz Federal Substituto, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 700008234439v25 e
do código CRC 8e353944.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ
Data e Hora: 2/3/2020, às 14:59:32
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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5053853-69.2019.4.04.7000/PR
AUTOR: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SOLUCOES DE INTERNET E
TELECOMUNICACOES-REDETELESUL
RÉU: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

DESPACHO/DECISÃO
I. Em 04 de outubro/2019, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE SOLUÇÕES DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES-REDETELESUL ingressou
com a presente demanda, sob rito comum, em face do DNIT, pretendendo a declaração do
alegado direito à ocupação da faixa de domínio do DNIT para colocação de infraestrutura de
suporte própria (dutos, postes, torres e outros) de forma gratuita e em quaisquer regiões, seja
em áreas urbanas ou rurais.
Deferi a liminar no movimento 27.
A autora opôs embargos declaratórios, alegando que a deliberação teria sido
omissa, eis que o juízo não teria apreciado alguns dos pedidos formulados na peça inicial.

DECIDO
II. O prazo para interposição de embargos é de 05 dias úteis (art. 1023 e art.
219, CPC/2015) ou de 10 dias úteis, quando se cuide de entidades submetidas a regime de
direito público (art. 183, CPC). Na espécie, referido prazo foi cumprido, conforme se infere
da conjugação dos eventos anteriores e da lei 11.419, art. 5º.

III. Como sabido, todas as deliberações judiciais devem ser bem fundamentadas.
O juízo deve enfrentar os argumentos lançados pelas partes, esclarecendo a razão pela qual
decidiu desta ou daquela forma (art. 93, IX, CF). Os embargos de declaração destinam-se
justamente a oportunizar ao Poder Judiciário a eliminação de arestas; viabilizam a supressão
de obscuridades, omissões ou contradições presentes no interior da resolução impugnada
(RSTJ 59/170).
A contradição, a dúvida e a obscuridade devem ser aferidas, todavia, em razão
de critérios razoavelmente objetivos e não apenas do ponto de vista específico deste ou
daquele embargante. Não basta, pois, que o insurgente simplesmente discorde da decisão, eis
que, em tal caso, deve se socorrer dos meios de impugnação adequados junto aos tribunais
revisores respectivos.
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A via declaratória se presta, com exclusividade, como mecanismo para se
corrigir os defeitos presentes no interior da decisão proferida, porquanto, a teor da Lei
Fundamental, repisa-se, todas as decisões judiciais devem claras e inteligíveis.
Os embargos de declaração constituem-se em instrumento de uso restrito, não se
prestando a sucedâneo recursal. Isto é, não têm por escopo precípuo a reforma do julgado;
para isso o ordenamento preconiza os recursos de caráter devolutivo à semelhança da
apelação e do agravo, como cediço.
Eles "não se constituem em recurso idôneo para corrigir os fundamentos de
uma decisão" (Bol. ASSP 1.536/122, mencionado por Theotônio Negrão. CPC comentado,
nota ao art. 535). De igual forma, "a contradição que autoriza o uso
de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que
se encontra entre decisões diversas" (STJ, REsp 36.405-1, DJU 23/05/94, p. 12.612).
Em situações extravagantes, porém, os embargos podem ensejar a modificação
da própria decisão impugnada. Isso ocorre quando há uma contradição de tal monta entre
premissas e sínteses, no interior do julgado, que, corrigindo-se os equívocos, o Poder
Judiciário se vê obrigado a lançar outras conclusões. A isso se denomina de efeito infringente
dos embargos: "A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos
infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos
modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado
embargado." (HC 86139, ELLEN GRACIE, STF)
Atente-se também para a lição de Araken de Assis sobre o tema:
"A finalidade dos embargos de declaração consiste em aclarar o pronunciamento do órgão
judicial. Em tal mister, parece inevitável a modificação do pronunciamento (infra, 70, I), por
mínima que seja. Sucede que, nos casos de omissão, frequentemente o provimento apresenta
características infringentes. O resultado do provimento é invertido, sob pena de o órgão
judiciário incidir no defeito da contradição, por outro motivo e em consequência dos
próprios embargos.
Exemplo muito repetido situa o problema. O juiz acolheu o pedido formulado por Pedro contra
Mário,
mas
olvidou
o
exame
da
prescrição
alegada
pelo
réu;
interpostos embargos de declaração, e superada a barreira da admissibilidade, das duas uma:
ou o juiz dá provimento aos embargos de declaração, suprindo a omissão, e rejeita a exceção,
alinhando tal resultado com o anterior acolhimento do pedido; ou o juiz dá provimento
aos embargos de declaração e acolhe a exceção, encontrando-se na árdua contingência de,
sob pena de incidir em contradição, emitir sentença de mérito desfavorável ao autor (art. 269,
IV). Em ambas as hipóteses, o provimento dos embargos de declaração modificou a sentença,
acrescentando-lhe o que faltava; no segundo caso, o provimento desalinhou a resolução da
questão prévia e o dispositivo anterior, impondo-se alteração dramática, do ponto de vista do
autor, porque lhe retira a vitória já conquistada. E jamais se poderá afirmar que o desfecho
preconizado representa efeito anômalo no julgamento dos embargos declaratórios. O defeito
alegado é típico. O alinhamento da decisão, inevitável.
Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É
totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os
termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato
para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos represtinatórios os defeitos
contemplados no art. 535, I e I, que os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª Seção do STJ, o
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recurso vertido revelaria 'o manifesto caráter infringente pretendido pelo embargante de novo
julgamento da questão já decidida.' Nesta situação, os embargos assumem feição protelatória,
ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, primeira parte, do CPC. É
questão extremamente delicada distinguir o efeito infringente admissível da simples pretensão
a novo julgamento e, neste caso, identificar caráter protelatório, que há de ser manifesto."
(ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 5. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 632-633)

Mencione-se, ademais, o art. 1.022, CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Os embargos devem ser apreciados, destarte, sempre como uma oportunidade
para que a prestação jurisdicional seja aperfeiçoada. Ainda assim, não se pode vislumbrar
nesse mecanismo um meio corriqueiro de rediscussão, perante o mesmo juízo, de temas já
solucionados na sentença/decisão.
Em tal caso, por imperativo legal e constitucional, a competência para o exame
e, sendo o caso, reforma do julgado/decisão será dos tribunais pertinentes.

IV. NA ESPÉCIE, há de fato omissão na deliberação impugnada, eis que a
conclusão da decisão de evento 27 não tratou de todos os pleitos deduzidos na peça inicial.
"(i) Seja deferida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para fins de
que: (a) seja garantido à todas associadas à Autora o direito à efetiva ocupação da faixa de
domínio do DNIT, para colocação de infraestrutura de suporte própria (dutos, postes, torres e
outros) de forma gratuita e em quaisquer regiões, seja em áreas urbanas ou rurais; (b) seja o
Réu impedido de condicionar a formalização de relação contratual de “uso e ocupação da
faixa de domínio” perante as Associadas da Autora, quando realizado apenas o
"compartilhamento de infraestruturas” já pré-existentes na faixa de domínio, como quando
ocorre o compartilhamento dos pontos de fixação nos postes da COPEL, sendo inclusive
garantida a isenção de qualquer contraprestação pecuniária; (c) seja o Réu impedido de não
analisar os pedidos de uso efetivo da faixa de domínio, sendo respeitados os prazos para
análises de projetos quando necessária a efetiva colocação de infraestrutura de suporte
própria das Associadas na faixa de domínio; (d) seja arbitrada multa não inferior a R$
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10.000,00 (dez mil reais) por dia caso o Réu descumpra o conteúdo da decisão ora pleiteada;
e (d) sejam suspensas as cobranças do DNIT em relação às associadas à Autora pelo uso e
ocupação da faixa de domínio."

Diante da ampla fundamentação da deliberação de movimento 27, aludidos
pleitos merecem ser acolhidos, nessa quadra, eis que são projeção do quanto já decidido.

V. EM CONCLUSÃO, acolho os embargos declaratórios de movimento 36 e
COMPLEMENTO a deliberação de movimento 27, de modo que a sua conclusão passe a
veicular o seguinte:
3.1. DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, na forma do art. 300, CPC,
DETERMINANDO ao DNIT que se abstenha de condicionar a autorização para o lançamento
de cabos e fibras em infraestruturas já existentes em faixas de domínio, de forma
compartilhada, à prévia celebração de contrato e pagamento de contraprestações, diante do
quanto preconiza o art. 12 da lei de antenas, cuide-se de área urbana ou rural.
3.2. Também DEFIRO a antecipação de tutela, a fim de que o DNIT se abstenha de deixar de
analisar pedidos de uso efetivo de faixa de domínio, com respeito aos prazos
legalmente estipulados para tanto. RESSALVO, todavia, que o DNIT deverá exercer o poder de
polícia sobre tais áreas, podendo indeferir pleitos sempre que houver efetivo comprometimento
da segurança pública.
3.3. DECLARO suspentas as cobranças de valores, no que toca à demanadnte, quanto ao
aludido uso da faixa de domínio. REGISTRO que se cuida de deliberação precária. Caso essa
medida de urgência venha a ser revogada, a autora deverá suportar o pagamento de tais
encargos de modo atualizado e com os consectários moratórios pertinentes, conforme lógica
da súmula 405, STF, do que a demandante e seus associados ficam cientes.
3.4. DEIXO de fixar astreintes, por ora, dado que não há sinais de que a deliberação será
descumprida pelo requerido. Sendo o caso, imporei multa diária para a hipótese de
descumprimento, na forma ditada pelo art. 537, CPC. INTIMEM-SE as partes da presente
decisão.
3.5. INTIMEM-SE as partes para especificarem, de forma justificada, em 5 (cinco) dias úteis a
autora e 10 dias úteis o requerido, as diligências probatórias que pretendem produzir. Ficam
cientes de que o silêncio será interpretado como desinteresse.
3.6. Oportunamente, VOLTEM-ME CONCLUSOS.

Documento eletrônico assinado por FLÁVIO ANTÔNIO DA CRUZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de
19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o
preenchimento do código verificador 700008402529v4 e do código CRC b370890c.
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